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„Mažeikių nafta" ir „Jukos"
susitarė dėl naftos tiekimo
V i l n i u s , birželio 15 d. nereguliaraus naftos žaliavos
(BNS) — P r e z i d e n t a s Valdas
A d a m k u s penktadienį per su
sitikimą
prezidentūroje
su
ministru p i r m i n i n k u Rolandu
Paksu, ūkio m i n i s t r u Eugeni
j u m Gentvilu, „Mažeikių naf
tos"
valdybos
pirmininku,
,,Williams Intenational" vyk
dančiuoju direktoriumi Randy
Majors, „Mažeikių naftos" ge
neraliniu direktoriumi J a m e s
Sheel, Rusijos naftos verslovės
„Jukos" pirmuoju viceprezi
d e n t u Michail Brudno ir kitais
šios Rusijos verslovės vado
vybės atstovais
pasveikino
„Williams International" ir
„Jukos" s u s i t a r i m ą dėl ilgalai
kio naftos tiekimo bei gali
mybės „Jukos" t a p t i viena iš
didžiųjų „Mažeikių naftos" akcininkių.
Susitikime a p t a r t a s vyriau
sybei
teikiamas
svarstyti
„Williams International" ir
„Jukos" s u s i t a r i m a s dėl ilga
laikio naftos tiekimo ir akcijų
įsigijimo.
Anot ministro pirmininko R.
Pakso atstovo s p a u d a i , „prem
j e r a s tikisi, k a d ši sutartis bus
esminis lūžis 'Mažeikių naftos'
darbe".
Pastarieji d u mėnesiai buvo
pirmieji pelningi „Mažeikių
naftai" po nuostolingos pu
s a n t r ų m e t ų veiklos, įmone
v a l d a n t amerikiečiams. Dėl

Išplatinus naują
emisiją,
„Williams International" val
domas „Mažeikių naftos" ak
cijų p a k e t a s sumažėtų t a i p
pat iki 26.85 procento.

Valdančioji dauguma nesutaria
dėl dujų ūkio privatizavimo
V i l n i u s , birželio 15 d.
(BNS) — Valdančiosios koali
cijos darbo g r u p ė s suderino
tarpusavio n e s u t a r i m u s dėl
kelių svarbių valstybės gyve
nimo sričių, t a č i a u joms nepa
vyko r a s t i b e n d r o s kalbos dėl
bendrovės „Lietuvos dujos"
privatizavimo.
Ministras p i r m i n i n k a s Ro
l a n d a s P a k s a s gavo valdan
čiosios koalicijos darbo grupių
išvadas dėl pensijų, mokesčių
reformų,
žemės
grąžinimo,
„Mažeikių naftos" veiklos ir
„Lietuvos energijos" restruk
tūrizavimo, p r a n e š ė vyriau
sybė.
Penktadienį liberalų, social
liberalų ir moderniųjų krikš
čionių
demokratų
atstovai
savo p a r a š a i s patvirtino pa
siūlymus, kurie bus teikiami
pirmadienį įvyksiančiam val
dančiosios koalicijos koordina
cinės tarybos posėdžiui.

.'Remiantis BNS, Reuter. DPA. AP. Interfax. ITAR-TASS.
BelaPAN.', RIA ir EITA žiruų agenrūf u prarežimai*)

tiekimo iš Rusijos „Mažeikių
nafta" dirbo nuostolingai ir iki
perduodant jos valdymą JAV
bendrovei „Williams Interna
tional".
D a b a r sutarta, kad „Jukos"
bus suteikta galimybė įsigyti
26.85 proc. „Mažeikių naftos"
akcijų, išleidžiant papildomą
akcijų emisiją. Už akcijas
„Jukos" sumokėtų 75 mln.
JAV dol. bei suteiktų ameri
kiečių valdomai „Mažeikių
naftai" 75 mln. dol. paskolą.

„Jukos" Mažeikių naftos per
dirbimo gamyklai kasmet pa
teiktų 4.8 mln. tonų naftos,
be to, per Būtingės naftos ter
minalą kasmet eksportuotų 4
mln. tonų naftos. Susitarimas
dėl naftos tiekimo sudarytas
dešimčiai metų. Sandoris, jei
' j a m p r i t a r s Lietuvos vyriau
sybė, t u r ė t ų būti užbaigtas
per pusantro-du mėnesius.
Penktadienį vyriausybė su
darė darbo grupę, kuri iki
birželio 29 d. turi pateikti
savo išvadas bei pasiūlymus
apie „Williams" ir „Jukos" su
sitarimus. Grupei vadovauja
ūkio ministras E. Gentvilas.

minimalaus
akcijų
kiekio,
kokį t u r i išlaikyti vyriausybė.
Be to, jų nuomone, susivieniji
mo dalyviams turėtų būti leis
ta patiems pasiskirstyti akcijų
kiekį.
Liberalų
ir
moderniųjų
krikščionių demokratų atsto
vai siūlė palikti vyriausybės
nuožiūrai, kiek akcijų t u r i
būti parduota tiekėjams, o
kiek — lietuviško kapitalo
atstovams.
Visi darbo grupės nariai su
tarė, jog į „Lietuvos dujų"
privatizavimo programą t u 
rėtų būti įrašytos sąlygos dėl
investicijų dydžio, dujų sau
gyklos įrengimo bei dujotiekio,
kuris užtikrintų prisijungimą
prie alternatyvaus dujų šal
tinio, nutiesimo.
Manoma, jog dalis „Lietuvos
dujų" akcijų bus parduota Lie
tuvai dujas tiekiančiai Rusijos
firmai „Gazprom".
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Gegužės pabaigoje Lietuvoje vykusios NAT( I Parlamentines Asamblėjos sesijos dalyviai bendrauja su sostinės gyven
tojais, susirinkusiais prie Seimo romų išreikšti savo parai; ą Lietuvos narystei NATO.

Pasaulio lietuviai kreipėsi į JAV
ir Lenkijos prezidentus
P u n s k a s - V i l n i u s , birželio
15 d. (BNS) — Lenkijos lietu
vių ir Pasaulio lietuvių ben
druomenės atstovai ragina
JAV prezidentą George W.
Bush ir Lenkijos vadovą Aleksandr Kvvasnievvski pritarti
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
pakvietimui į NATO 2002
metais.
JAV prezidento G. Bush vie
nos dienos viešnagės Lenkijos
sostinėje proga savo pa
reiškimus paskelbė kelių Len
kijoje veikiančių lietuvių tau
tinių organizacijų ir Pasaulio
lietuvių bendruomenės (PLB)
atstovai.
PLB atstovas Lietuvoje Gab
rielius Žemkalnis 32-jose vals
tybėse veikiančių lietuvių ben
druomenių vardu kreipėsi į
JAV prezidentą, reikšdamas
viltį, kad NATO plėtros į Lie
tuvą, Latviją bei Estiją klausi
mas y r a vienas iš svarbiausių
G. Bush kelionės darbotvar
kės punktų.
Kitame PLB kreipimesi į A.
Kwasniewski prašoma Balti
jos valstybių
priėmimo į
NATO klausimą iškelti pokal
byje su G. Bush.
Tuo tarpu Lenkijos pasienio
miestelyje Punske kreipimąsi
į JAV ir Lenkijos vadovus pa
skelbė Lenkijos lietuvių bend
ruomenės vadovė Irena Gasparavičiūtė, Lenkijos lietuvių
draugijos pirmininkas Algir
das Vaicekauskas bei Punsko
valsčiaus vadovas Vytautas
Laskauskas. Kreipimesi pa
brėžiama, kad JAV ir Lenki
ja yra svarbiausios NATO
plėtros ir greito Baltijos vals
tybių pakvietimo į sąjungą ad
vokatės. Dokumente pabrė
žiama, kad JAV nepripažino
Baltijos valstybių sovietinės
okupacijos ir parėmė nepri
klausomybę atgavusių valsty-

bių pastanga- tapti vieno
mis pažangiausių kandidačių į
NATO. Be to, pažymimas
milžiniškas
asmeninis
A.
Kwasniewski indėlis k u r i a n t
Lenkijos ir Lietuvos strateginį
bendradarbiavimą.
Abu prezidentai raginami
„įvykdyti istorinį teisingumą
— sugrąžinti Lietuvą ir k i t a s
Baltijos valstvbes į j ų tikrąją
geopolitinę ™^tą t r a n s a t l a n 
tinėje bendruomenėje".
Praėjusį
mėnesį
Vilniuje
vykstant NATO Parlamen
tinės Asamblėjos sesijai, ra
ginimus priimti Lietuvą į
NATO paskelbė daugelis Lie
tuvoje gyvenančių
tautinių
bendrijų.
* Lietuvoje išgaunamos
n a f t o s k i e k i s , palyginti su
jos gavyba arabų valstybėse,
prilygsta lašeliui, tačiau jis at
neša didžiulį pelną. Praėju
siais metais naftos gavyba pa
pildė valstybės biudžetą 95
mln. litų. Bendroves valdan
tys akcininkai gavo apie 300
mln. Lt grynojo pelno. Kai ku
rių specialistų teigimu, valsty
bės pajamos iš naftos verslo
turėtų būti dvigubai didesnės.
Lietuvos teritorijoje šiuo metu
naudojama 10 naftos telkinių.
Teoriškai visi jie y r a valstybės
nuosavybė. Dabar didžiausią
naudą iš pelningo verslo turi
ne valstybe, bet akcininkų
grupės, kurių investicijos į
naftos paieškos d a r b u s ir įran
gą yra minimalios.
(KD.Elta)

Darbo grupėje dėl „Lietuvos
* Opozicinės
Lietuvos
dujų" privatizavimo koalicijos s o c i a l d e m o k r a t ų
partijos
bendrininkai s u t a r ė , jog kon (LSDP) pirmininkas Algirdas
trolinis 68 proc. akcijų pake Brazauskas sveikintų JAV
* Pastarųjų, d i e n ų politi
t a s t u r ė t ų būti parduotas susi bendrovės „Williams" ir Rusi
n i a i į v y k i a i į sceną išvedė ir
vienijimui, s u d a r y t a m iš Va jos bendrovės „Jukos" susita
iki šiol nuošalėje buvusį vy
k a r ų investuotojo, dujų tiekėjo rimą dėl ilgalaikio naftos tie
riausybės kanclerį
Robertą
ir valstybinio kapitalo at kimo „Mažeikių naftai", jeigu
Dargį. Netikėtas jo a k t y v u m a s
stovų. Tačiau nuomonės iš jis būtų patvirtintas. „Jeigu j i e
paskatino kalbas apie jį kaip
siskyrė dėl to, kiek procentų susitarė, tai valio", sakė A.
galimą naują premjerą. P a t s
akcijų t u r ė t ų būti parduota Brazauskas, komentuodamas
R. Dargis tokias žinias vadina
Vakarų investuotojui ir kiek pranešimus apie pasiektą su
..laužtomis iš piršto". <LR. Eita:
j ų t u r ė t ų pasilikti vyriausybė.
sitarimą. „Tačiau man tai y r a
* Netoli Klaipėdos ketvir
* Seimo valdančiosios ko
sudegė
žinomo
Liberalų
ir
moderniųjų kol k a s gandai, nes aš ne alicijos liberalų ir sociallibe t a d i e n į
jokio dokumento", ralų frakcijų atstovai teigia krepšininko Gintaro Einikio
krikščionių demokratų atsto mačiau
vai pasiūlė parduoti Vakarų pridūrė jis. I.SDP vicepirmi mai, tačiau santūriai vertina žmonos namelis. Gaisro prie
Česlovas
Juršėnas „Mažeikių naftos" ir Rusijos žastys nėra nurodomos, gaisro
investuotojui,
atitinkančiam ninkas
nenukentėjo.
europinės ir transatlantines teigė, jog dar per anksti y r a bendrovės „Jukos" susitarimą metu žmonės
smarkiai
nuniokojo
integracijos reikalavimus, ne komentuoti pasiektą susita dėl ilgalaikio naftos tiekimo. Ugnis
Liberalų
frakcijos
seniūno namelį, kuris stovėjo Karklės
mažiau kaip 34 proc. akcijų, o rimą. Socialdemokratai kriti
vyriausybei pasilikti ne ma kavo vyriausybę, esą ji nesi pavaduotojas Klemensas Rim gyvenvietėje, netoli jūros. Pir
žiau kaip 17 proc. akcijų. Taip ima priemonių užtikrinti, k a d šelis tikisi, jog susitarimas miniais duomenimis, elektros
užtikrinti
pelningą tiekimas į namelį buvo nu
būtų užtikrinta, kad vyriau „Mažeikių nafta" dirbtų pel padės
sybė kartu su Vakarų inves ningai. „Socialdemokratai ne „Mažeikių naftos" darbą. So t r a u k t a s , todėl nepasitvirtino
tuotoju t u r ė t ų 51 proc. akcijų, veja 'NVilliams', bet reikalauja, cialliberalų frakcijos valdybos prielaida, kad gaisras kilo dėl
o be to 34 proc. akcijų suteiktų kad 'Mažeikių nafta' dirbtų narys Vaclovas Karbauskis trumpo elektros sujungimo.
Vakarų investuotojui veto tei pelningai. Tai yra mūsų credo, taip pat sveikino pasiektą su N e a t m e t a m a galimybė, kad
o visa kita — mūsų politinių sitarimą, tačiau pažymėjo, jog namelis buvo padegtas. Šiuo
sę.
Tuo t a r p u socialliberalų at oponentų išsigalvojimai", teigė jis bus naudingas tiek, kiek jo metu G. Einikis žaidžia Mask
(BNS)
vos CASK klube.
<BNS.
bus laikomasi.
<BNS>
stovai
pasiūlė
nenustatyti A. Brazauskas.

* Šeši JAV s e n a t o r i a i
p r i e š pirmąjį
prezidento
George Bush vizitą į Europą
paragino jį paremti Baltijos
valstybių priėmimą į NATO,
pareikšdami įsitikinimą, kad
iki 2002 metų jos sugebės
įvykdyti visus dalyvavimo są
jungoje reikalavimus, pranešė
leidinys ,Aerospace Daily".
„Kol kitos buvusios komunis
tinės šalys nyksta ir skursta,
nepasiekusios nei tikrosios de
mokratijos, nei laisvos rinkos
ekonomikos, Lietuva, Latvija
ir Estija sėkmingai ir taikiai
tampa laisvomis rinkos de
mokratijomis. Jos dalyvauja
tarptautinėse taikos palaiky
mo operacijose, pademonstra
vo pasiryžimą bendradarbiau
ti su NATO kariuomenėmis
pagal sąjungos reikalavimus".
Laišką pasirašė Richard Durbin, Jesse Helms, George Voinovich, Gordon Smith, Barba
ra Mikulskį ir George Allen.
Kai kurie jų yra seni Baltijos
valstybių rėmėjai.
m
* A m e r i k o s b a l t ų jungti*
nis t a u t i n i s k o m i t e t a s (The
Joint Baltic American Nation
al Committe-JBANC) parašė
JAV prezidentui George W.
Bush laišką, kuriame ragina
paremti Lietuvos, Latvijos ir
Estijos ketinimus tapti NATO
narėmis. Birželio 1 d. JBANC
ir kitos organizacijos buvo su
rinkę apie 11,000 parašų, pa
laikančių Baltijos valstybių
narystę NATO.

UBANO

* JAV p r e z i d e n t a s Geor
ge W. B u s h p a s v e i k i n o Vil
niuje vykstančios tarptautinės
moterų teisių konferencijos
dalyvius, ragindamas kovoti
prieš prekybą žmonėmis, ku
rią pavadino viena didžiausių
visuomenės rykščių. „Preky
ba žmonėmis grasina mūsų
bendriems interesams puose
lėti demokratines vertybes,
žmogaus teises ir įstatymo
viršenybę. Aš sveikinu šios
konferencijos pastangas kovo
ti su prekyba žmonėmis —
viena didžiausių mūsų laikų
rykščių", rašome sveikinime,
kurį perskaitė J A V ambasado
rius Vilniuje J o h n . F. Tefft.
* S e i m o p i r m i n i n k a s Ar
tūras P a u l a u s k a s pasirinko
vieną brangiausių kelionės į
Čekiją būdų. Jis su žmona ir jį
lydinti 7 žmonių delegacija ofi
cialaus vizito į Čekiją išskrido
specialiu skrydžiu. J u o s iš Vil
niaus į Prahą nuskraidino Lie
tuvos karinių oro pajėgų lėk
tuvas. Seimo darbuotojai tei
gė, jog specialūs lėktuvų skry
džiai užsakomi labai retai.

V a r š u v a . JAV prezidentas George W. Bush penktadienį Lenki
joje išreiškė tvirtą paramą Europos Sąjungos (ES) ir NATO plėt
rai, priimant buvusio sovietinio sparno valstybes. „Mano vyriau
sybė mano, kad NATO turi plėstis", sakė G. W. Bush, nurodęs,
kad nė vienos valstybės narystės prašymas neturi būti atmestas
dėl istorinių ar geografinių priežasčių ir kad jokia trečia valstybė
negali vetuoti su plėtra susijusio sprendimo. JAV vadovas sakė,
jog tikisi sukurti tarpusavio pasitikėjimą per pirmąjį susitikimą
su Rusijos vadovu Vladimi Putin, kuris šį šeštadienį įvyks Slovė
nijoje. Nors Rusija ir JAV nesutaria dėl NATO plėtros ir amerikie
čių pnešraketinės gynybos plano, G. W. Bush tikisi, kad Slovėni
jos sostinėje Liublianoje susidarys nuomonę apie V. Putin ir galės
jį pavadinti draugu. „Pirmiausia reikia sukurti tarpusavio pasiti
kėjimą. Jis nepažįsta manęs, o aš gerai nepažįstu jo", sakė G. W.
Bush. „Santykių pobūdis susiklostys po tam tikro laiko, bet visų
pirma juos reikia pradėti paprastu žodžiu 'draugas' ", sakė JAV
prezidentas. Pasak G. W. Bush, devynios kandidatės į NATO pa
dare didelę pažangą siekdamos narystės. Jis išreiškė įsitikinimą,
kad kitais metais įvyksiančiame viršūnių susitikime NATO pak
vies prisijungti naujas nares.
Maskva. Rusijos prezidentas Vladimir Putin, demonstruoda
mas ryžtą Rusijos vaidmenį pasaulyje padaryti reikšmingesnį,
penktadienį netikėtai paskelbė, kad šį savaitgalį iškart po susiti
kimo Slovėnijoje su JAV prezidentu George W. Bush vyks į Jugos
laviją. V. Putin vizitas, rengiamas Jugoslavijos prezidento Vojislav Koštunica kvietimu, prasidės šeštadienį ir t r u k s dvi dienas.
Tokia diplomatinė staigmena rodo Rusijos norą pademonstruoti,
kad ji gali ir toliau vaidinti svarbų vaidmenį regione, kuris pasta
ruoju metu pateko į Vakarų įtakos sferą. Maskva, kuri, prieš pa
reikšdama paramą V. Koštunica vyriausybei, ilgą laiką rėmė bu-*
vusio Jugoslavijos vadovo Slobodan Miloševič režimą, siekia išsau
goti išskirtinius santykius su Belgradu, mano apžvalgininkai.
Belgrado apygardos teismas atmetė įkalinto buvusio Jugosla
vijos prezidento Slobodan Miloševič, kaltinamo korupcija ir lėšų
iššvaistymu, prašymą paleisti jį už užstatą. S. Miloševič advoka
tas Toma Filą įteikė teismui prašymą dėl užstato birželio 5 d.,
kaip „užstatą, kad jis neišvyks iš valstybės", siūlydamas du S. Mi
loševič namus Belgrade, sakoma teismo pranešime. „Vis dar yra
priežasčių laikyti S. Miloševič suimtą ir todėl jo suėmimas pratęs
tas", „nelegaliai pasisavinto turto suma yra kur k a s didesnė, nei
pasiūlytas užstatas", sakoma teismo pareiškime. S. Miloševič buvo
priverstas atsistatydinti praėjusių metų spalį kilus masinėms pro
testo demonstracijoms. Balandžio 1 d. jis buvo suimtas dėl kalti
nimų korupcija ir piktnaudžiavimu valdžia. Kaltinimus dėl numa
nomų masinių žudynių bei Kosovo albanų gyventojų išvarymo iš
namų S. Miloševič pateikė ir JT Hagos tribunolas, tačiau naujoji
Belgrado valdžia kol kas reikalauja, kad pirmiausia jis būtų tei
siamas Jugoslavijoje.
Kathmandu. Nuo alkoholio apsvaigęs velionis Nepalo sosto
įpėdinis princas Dipendra per įsiūčio priepuolį iššaudė beveik visą
savo šeimą, tarp jų ir savo tėvus — karalių ir karalienę, ketvirta
dienį paskelbė oficiali komisija, tyrusi šios didžiausios Nepalo is
torijoje tragedijos aplinkybes. „Karališkąją šeimą išžudė apsvai
gęs nuo alkoholio ir padrikai šaudęs sosto įpėdinis", naujienų kon
ferencijoje, kurią transliavo Nepalo valstybės televizija ir radijas,
pranešė žemesniųjų parlamento rūmų pirmininkas Taranath Ranabhatt. Velionis sosto įpėdinis birželio 1 d. vakarienės metu nu
šovė savo tėvą. karalių Birendrą ir aštuonis kitus karališkosios
šeimos narius.
M a s k v a . Rusijos milicija suėmė kompiuterių „piratų" gaują, va
dovaujamą 63 metų amžiau? pensininko. Penkių žmonių grupė
veikdavo iš Maskvoje esančių internetinių kavinių; jie vogdavo pi
nigus iš vakarietiškų kredito kortelių. Buvęs vieno Maskvos insti
tuto programuotojas nutarė šitaip šiek tiek prisidurti prie menkos
25 dol. per mėnesį rusiškos pensijos. Jis įtraukė į savo gaują buvu
sį milicininką ir tris kitus žmones, kurie slapčia kopijuodavo kre
dito kortelių duomenis ir panaudodavo juos apsiprekindami Internet'e. Vėliau gauja persivesdavo pinigus atgal į Maskvą naudoda
ma fiktyvią internetinę svetainę, skirtą bevertei informacijai apie
medienos rinką Rusijoje. Grupė iki šiol buvo taip pavogusi 10.000
dolerių Grupes vadui seneliui už tai dabar gresia iki 10 metų ka
lėjimo. Maskvos kriminalistų vertinimu, dėl kibernetinių nusikal
timų verslas kas mėnesį netenka nuo 12 iki 15 mln. dol. 1988 m.
matematikas Vladimir Levin Floridoje buvo nuteistas 3 m. kalėti
už tai, kad įsilaužė į Citibank kompiuterius ir elektroniškai iš ten
persivedė 12 mlrd. dolerių.
Talinas. Estijoje paskaičiuota, kiek gali kainuoti prezidento rin
kimų kampanija. Daugiausia — 300,000-500.000 kronų (16,00027,000 dol.) — rinkimų kampanijai skirs Peeter Tulviste. o pigiau
siai — 5,500-11.000 dol. ji atsieis Arnold Ruutel. Laikraščio „Eesti
Paevaleht", pranešusio informaciją apie kandidatų į prezidentus
kompanijų finansavimą, žiniomis, valdančiosios Tėvynės sąjungos
kandidato P. Tulviste rinkimų kampanija rūpinasi dvi Viešųjų ry
šių bendrovės, o opozicinės Liaudies sąjungos kandidatas A. Ruu
tel labiau pasikliauja savo įvaizdžiu.
Maskva. Per kovos su terorizmu operaciją Čečėnijoje nuo 1999
m spalio 1 d. žuvo 738 Rusijos Vidaus reikalų ministerijos vidaus
kariuomenės kariai ir dar 2.560
buvo sužeisti. Tarp žuvusiųjų
KALENDORIUS
— 202 kareiviai, tarnavę pagal
B i r ž e l i o 16 d.: B e n a s . J u l i t a , J ū r a .
sutartis.
Tolminas.
Sutrumpinimai: K - Klaipėda". KD •
"Kauno diena". LA -"Lietuvos aidas".
LR • Lietuvos rytas". L2 • "Lietuvos
žinios". R • "Respublika"
Naudotasi Lietuviu grįžimo j tėvynę

• LR. Eltai I informacijos centro medžiaga.

B i r ž e l i o 17 d. K r i s t a u s kraujas i r
kūnas: Adolfas. D a u g a n t a s . L a u r a .
Liudgaile. V i l m a n t e . Tėvo d i e n a
• JAV)
B i r ž e l i o 18 d . Švc Trejybė Arnulfas. G i n b u t a s . M a r c e l i n a s . Mari
na. Morkus. T o l v a n d a s . Vaiva

DRAUGAS, 2001 m. birželio 16 d . šeštadienis

VASAROS STOVYKLOS
DAINAVOJE

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO

Birželio 24-liepos 7 d.—
Moksleivių ateitininkų stovyk
la.
Liepos 8-20 d. — Jaunučių
ateitininkų stovykla.

Medžiagą siųsti: Laima Šalčiuviene
1340 Abington Cambs Drive
Lake Forest, IL 60045-2660

Liepos 22-29 d. — Sen
draugių ateitininkų stovykla.

ŽINIOS IŠ STULGINSKIO
MOKSLEIVIŲ KUOPOS
HAMILTONE
Siunčiu pora rašinių mūsų
jauniausių moksleivių. Disku
sijos vyko viename mūsų Prez.
A. Stulginskio kuopos susirin
kime. Diskusijoms parinkome
kelias ištraukas iš kun. Stasio
Ylos „Futurologijos" kursų
konspekto. Susirinkime svars
tėme, kas teikia ateitininkui
galimybę būti elitu. Mokslei
viai Justinas Trumpickas ir
Petras Vaičiūnas buvo papra
šyti parašyti savo nuomonę.
Šia proga naudojuosi supa
žindinti ir su Hamiltono Stul
ginskio kuopos ateinančių me
tų valdyba: pirmininkas Justi
nas Trumpickas, sekretorius
Petras Vaičiūnas, elektroninis
korespondentas
(dabartinis
kandidatas) - Simas Trumpic
kas.
Mums liūdna atsisveikinti
su j universitetus išvykstan
čiomis moksleivėmis Vanessa
Trumpickaite ir Auste Vaičiū
naite. Jos mums palieka bran
gius atsiminimus bei glėbi
puikiai atliktų projektų. Lin
kime joms sėkmės moksle ir
laimės gyvenime. Tuo pačiu
kantriai laukiame norėdami
pasveikinti
įstojantį naują
kandidatą Vincą Gudinską.
Dievui laiminant, tikimės ir
toliau prasmingai veikti. O da
bar grįžkim prie rašinių „Kas
yra elitas".

Liepos 29-rugpjūčio 5 d.
— „Heritage" angliškai kal
bančio lietuvių kilmės jauni
mo stovykla.
Rugpjūčio 5-12 d. — Li
tuanistinių mokyklų mokytojų
savaitė.

Ne visi ateitininkai buvo vado
vai. Jie buvo paprasti žmonės
iš įvairių socialinių klasių, ku
rie turėjo drąsos kovoti už ti
kybą ir lietuvybę. Ateitininkai
gyvena Prano Dovydaičio žo
džiais: 'Mes savo gyvenime va
dovaujamės kitokiu mokslu ir
kitokiais principais, siekdami
kitokio tikslo'".
Petras Vaičiūnas rašo:
,,'Elitas" yra senas žodis, kilęs
iš lotynų kalbos žodžio 'eiigere', kuris reiškia būti išsi
skiriančiu iš kitų ir pripažin
tam visų. Esant ateitininku
svarbu būti elitu. Tai reiškia
būti išsiskiriančiu iš minios.
Jis turi kukliai elgtis, apgalvo
tai dirbti, gerai atlikti savo
darbą ir būti moraliniu pa
vyzdžiu. Elitas bręsta su lai
ku. Jis išmoksta mąstyti,
spręsti problemas, kūrybiškai
pasireikšti ir giliau pažinti sa
vo tikėjimą. Ateitininkai daž
nai šitaip pasirodo visuome
nei.
Ateitinkija yra didelė elito
organizacija. Pradžioja ji ne
buvo tokia. Istorija rodo, kad
praėjusio šimtmečio pradžioje
nedidelė lietuvių studentų
grupė pradėjo kitaip galvoti ir
sekti teisingomis ideologinė
mis mintimis. Ateizmas plito
miniose. Ateitininkai jo nepri
ėmė. Jie slaptai ir kartais vie
šai įgyvendino savo tikėjimą.
Minioms tai nepatiko. Ateiti
ninkai buvo persekiojami, net
mirtinai. Vis tiek jų skaičius
augo, jų pastangos stiprėjo.
Nariai nebuvo pasipūtę žmo
nės. Vieni gerai vadovavo, o
kiti buvo kuklūs, bet gabūs
studentai, turėję stiprius mo
ralinius jausmus ir sugebėję
rasti bendraminčių. Buvo no
ras pagerinti pasaulį. Jie rodė
savo tikras ateitininkų spal
vas.

Justinas Trumpickas ra
to: „'Elitas' yra lotyniškas žo
dis, kuris reiškia 'išrinkti' ar
ba 'išskirti'. Elitinę grupę su
daro žmonės, kurie visada at
lieka daugiau negu privalo.
Jie parodo daugiau atsakomy
bės, iniciatyvos. Jie išlaiko
kultūrą ir net plačiau ją
skleidžia. Ši grupė išsiskiria iš
minios. Elitiškumas uždeda
atsakomybę: nebūti užsidariu
siam vien savo grupėje, neįsi
vaizduoti, kad esi geresnis už
kitą ir nenaudoti prievartos.
Mes galime į elitą žvelgti su
Visur matome minias. Eli pagarba. Šie žmonės rodo
tas išsiskiria iš minios. Jis ak mums tobulėjimo pavyzdį.
lai neseka kitų idėjomis, nesi Jais sekdami moksleiviai gali
vadovauja populiaria galvose siekti tų idealų ir toliau dirbti
na. Ateitininkas yra elitas. jų pradėtą visuomeninį bei
Ateitininkų organizacija pra dvasinį darbą".
dėjo veikti, kai buvo populiaru
r
keti į Dievą. Minia tai priDžiaugiamės, kad mūsų su
, bet ateitininkai kovojo sirinkimuose moksleiviai turi
ui savo tikėjimą. Jie turėjo progą mąstyti ir gilintis į
slaptai veikti. Nebijojo, kai Ateitininkijos esmę.
jiems pažymius gimnazijoje
mažino todėl, kad jie priklau
Garbė Kristuje!
sė Ateitininkų organizacijai.
Živilė Vaičiūnienė

Rugpjūčio 12-19 d. — Tau
tinių šokių mokytojų savaitė.
Rugpjūčio 19-26 d. — Lie
tuvių Fronto bičiulių stovykla.

Prez. A, S t u l g i n s k i o a t e i t i n i n k ų kuopa Hamilton, Kanadoje. Iš k.: I eil. —
Petras Vaičiūnas, D o m a s G u d i n s k a s . II eil. — S i m a s Trumpickas, V a n e s 
sa Trumpickaite, A u s t e V a i č i ū n a i t ė ir J u s t i n a s Trumpickas.

GRAŽI PAPILĖS ATEITININKŲ
VEIKLA
Prieš šv. Kalėdas Papilės Si
mono Daukanto vidurinės mo
kyklos Šv. Aloyzo ateitininkų
kuopos narės tapo Kalėdų se
nelio pasiuntinėmis. Jos ap
lankė visus pradinių klasių
mokinius, perdavė Kalėdų se
nelio sveikinimo spalvingus
laiškus, maišelius saldžių do
vanėlių, šaltųjų ugnelių pake
lius. Po to padainavo, pagrojo
mažiesiems, kartu su jais pa
žaidė. Juk ne paslaptis, kad
kai kuriems, sunkiau gyve
nantiems vaikams, tai buvo
gal ir vienintelė Kalėdų sene
lio staigmena. Dovanėles atei
tininkai suruošė iš savo kuo
pos fondo, kurį įkūrė viena
Amerikoje gyvenanti ateiti
ninkų šeima.
2001 metų sausio 12 dieną
mokyklos aktų salėje kuopos
ateitininkai suruošė poezijos
ir muzikos vakarą „Su meile
žvakių šviesoje". Į renginį bu
vo pakviesti Kauno Vytauto
Didžiojo universiteto Teologi
jos fakulteto II kurso studen
tai. Jaunoji poetė Eglė Perėdnytė skaitė poeziją, supažin
dino su savo knygomis: „Tam
sioji ugnis" ir „Iš meilės". Gže
gožas Pileckas dainavo popu
liarius muzikinius kūrinius, o
Raimonda Pundziūtė akompa
navo dainininkui, grojo piani
nu ir režisavo renginį. Rengi
nyje dalyvavo ne tik ateitinin
kai, mokiniai, mokytojai, bet
ir Simono Daukanto muzie
jaus vedėja Danutė Veisienė ir
parapijos klebonas kun. Jonas
Bučelis. Mokytojas Steponas
Adomavičius, atsidėkodamas
studentams, padovanojo jiems
savo padarytus suvenyrus, di
rektoriaus pavaduotoja Olga
Daukšienė — knygutes apie
Akmenės rajoną, o renginio

Rugpjūčio 31-rugsėjo 3
d. — Ateitininkų studijų sa
vaitgalis.
Liepos 29 d. — Dainavos
metinė šventė ir rėmėjų
suvažiavimas.

Dėl stovyklų informaci
jos
prašoma kreiptis į atskirų
rengėja Genovaitė Pundziustovyklų
vadovus.
vienė — mokyklos vardu pa
žymėtus rašiklius. Vakaronė
baigėsi draugišku pasibičiu- ATEITININKU RENGINIAI
liavimu ir vaišinimusi tortu.
Žodžių ir garsų meniškas per
Kennebunkport, ME
teikimas praturtino visų bu
Rugpjūčio 11-18 d. —
vusių dvasinį pasaulį, pakvie Ateitininkų sendraugių poil
tė tikėjimui, meilei ir gyveni sio savaitė Tėvų Pranciškonų
mui.
vasarvietėje, Kennebunkport,
Vasario 12-16 dienas buvo Maine.
galima pavadinti didžiąja gė
rio ir meilės savaite S. Dau
Kalifornijoje
kanto vidurinėje mokykloje. Iš
Liepos 29-rugpjūčio 5 d.
anksto buvo pranešta tikybos Los Angeles jaun. ateitininkų
mokytojos Aldonos Šivickienės stovykla „Casa de Maria"
ir kuopos globėjos Genovaitės Santa Barbara priemiestyje.
Pundziuvienės, kad vasario 12
ir 13 d. tikybos kabinete vyks
labdaringa akcija „Pasidalin
kim meile ir žaislu su savo ar darbas savo amžiaus grupėje
timu, draugu". Akcijos metu Lietuvoje buvo pats geriausias
sunkiau gyvenantys 1-9 kl. — laimėta 1-moji vieta. Inetos
vaikai galėjo pasirinkti sau premijuotas rašinys apie savo
reikalingą rūbelį, knygutę, mokytoją ir Šv. Aloyzo kuopos
žaislą. Drabužėlius, batukus, globėją G. Pundziuvienę buvo
suvenyrus nešė ir savo vargin- išspausdintas Akmenės raj.
gesniam draugui dovanojo ne laikraštyje „Vienybė".
Apdovanojimus įteikė Kau
tik mokiniai, bet ir abi minė
no
arkivyskupas metropolitas
tos tikybos mokytojos, direk
Sigitas
Tamkevičius. Kelionę į
torės pavaduotojos Bronislava
Kauną,
kur buvo pakviesti
Janavičienė, Olga Daukšienė
abu
laureatai
ir jų mokytojos,
ir dailės mokytoja Filomena
finansavo
Papilės
parapijos
Adomavičienė.
klebonas
kun.
Jonas
Bučelis.
Neliko nuošalėje ir kiti šios
Savo
talentu
ir
darbais
gražiai
akcijos rengėjai — ateitinin
garsina
mažo
Žemaitijos
mies
kai. Įeinančius į tikybos kabi
telio
vardą
Papilės
S.
Daukan
netą jie sutikdavo prilipdydami prie skruosto raudoną šir to vid. mokyklos katalikai.
Genovaitė Pundziuvienė
dutę, iš krepšelio pavaišinda
Šv.
Aloyzo kuopos globėja ir
mi saldainiais ir linksminda
Papilės S.Daukanto vid.
mi dainelėmis, žaidimais.
mokyklos mokytoja
Aktyviausiai dalyvavo kuo
pos pirmininkė Laura MalaAsta M. Astrauskas, MW
kauskaitė, Eglė ButenavičiūVaikų gydytoja
tė, Aurelija Ungeitytė, Darina
Palos PecHatrics
Jutkaitė.
706-923-6300
Chfcago Pediatrics
Pasižymi Papilės
773^82-6500
ateitininkai

2000 metų gruodžio mėnesio
pabaigoje, Lietuvos katecheti
kos centras skelbė rašinių ir
dailės darbų konkursą Lietu
vos mokinių tarpe. Tema „Iš
kartos į kartą perduodame
savo tikėjimo lobį". Papilės Si
mono Daukanto vidurinės mo
kyklos Šv. Aloyzo ateitininkų
kuopos narės Ineta Žymančiūtė, Aurelija Ungeitytė bei
penktokas Žilvinas Dorofėjus
Akmenės rajono vertinimo
komisijai įteikė savo darbus.
J Žematijos zonos ratą buvo
parinkti I. Žymančiūtės raši
nys ir Ž. Dorofėjaus piešinys ir
pateikti respublikinei konkur
so darbų vertinimo komisijai.
šių metų sausio mėnesį Pa
pilės ateitininkus ir bendrai
papilėniškius pradžiugino ži
Bor«Ha Papilės ateitininkų su savo svečiais Egle £*»adnyte fstovi trečia iŠ kaires) ir Gžegožu Pileckiu (stovi penktas nia, kad Žilvinas tapo baigmi
iii kairaa). Nuotr G. PundJrJurienea
nio rato prizininku, o Inetos

M. AUŠŠEU. mzrr.

ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS

m

Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office

eeževV.CermakRd.,
Berwyn, IL 60402
Tol. 708-484-1545.
DAUAA. CEPELĖ, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
7915 W. 171 S t
T H a y Park, IL 00477
708-614-6871
Valandos pagal susitarimą
TERESĖ KAZLAUSKAS, M.D.
Vaikų gydytoja
900 Ravinia PI.. Oriand Park, IL
T a t 706-349-0687.
Priklauso Palos ir Christ ligoninėms.
Nuolaida naujai atvykusiems.

DR. DAUA JODVVAUS
DANTŲ GYDYTOJA
15643 W. 127* Str.
Sūdė 101
Lement, I I
Tat 630-243-1010
Valandos tuntąrut
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GEDAS M. GRIMS, MD
INKSTU, PŪSLĖS IR PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Aurora Medical Center
10400 75 St, Kenosha, Wl 53142

(262) 697 6990
Ramoną C. Marsh, MD SC
Obstetrics & Gynecology
3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove. IL 60515
630-852-9400
Valandos pagal susitarimą

DR. ELIGUUS LEUS
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
1192 VVaMer S i , Lemortt, IL 60439
1301 Copperfieid Ave., Suite 113,
Johet.IL 60432

Tel. 815-723-1854
DR RAMUNE MACIJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Robertą Road
Hickory Hifte

DR. PETRAS 2LIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kab. tel. 773-582-6800
Namų tel. 847-381-3772
MIDVVAYCUNIC.S.C.

4940 S. Cicero Ave.
Chicago, IL 60638
Valandos susitarus

Dr. Rimas Novickis
CHIROPRACTIC PHYSICIAN
Manualinė fizioterapija, akupunktūros,
galvos skausmų (ir migrenos).
sportinių traumų specialistas

6645VV. Stanley Ave., Berwyn, IL
6 0 4 0 2 , tel. 7 0 8 - 4 8 4 - 1 1 1 1 .
Valandos kasdien, savaitgaliais susitarus
Kalbame lietuviškai.
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ
GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4 6 4 7 VV. 1 0 3 St., O a k . Lawn, IL
Tel. 7 0 8 - 4 2 2 - 8 2 6 0

Tel. 706-596-2131

DR. JOVITA
KEREUS
DANTŲ GYDYTOJA

Valandos pagal susitarimą

9525 S.79th Ave., Hickory Hills, IL

DR. VILIUS MIKAIVS

Tel. (708) 5 9 8 - 8 1 0 1

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

FAMILY MEDICAL CLINIC
10611W. 143 St Oriand Park. IL 60467
Priklauso Patos Community Hospital
Siiver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tat 706460-2500
Cardac Diagnosis, LTD.
6417 W. 87 Str.
Oak Lawn, IL 60453
Tel. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. LINA POŠKUS
DANTŲ GYDYTOJA
4635VV.63S1.
Tel. 773-735-7730
Valandos susitarus.

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory HiHs, IL
1 mylia (vakarus nuo Hartem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VTŽJNAS, M.D., SC.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

JONAS V.PRUNSKIS, MD
DR. K. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD
GYDO ODOS AUGLIUS, 2AIZDAS IR
GREGORY SUELZLE, MD
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
SCOTT GREENWALD, MD
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
lllinote Pain Treatment Institute
3235VV. 111 St, Chicago, IL 60655
veža sužeidimų daTOvietejebet kt
vietų skausmo gydymo specialistai
Chicago: 312 726-0800
East Dundee: 847-551-1212
McHenry: 815-363-9595
Eik Grove: 847-718-1212
ir Libertyville.
www. illinoispain.com

DR. DANA M.SAUKUS
Dantų gydytoja
625 S. Martnheirn R d

Wetcneater.IL 60154
Tel. 706-344-1694
Valandos pagal susitarimą

SURENDER LA.L, M.D.
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Tel. 773-434-2123
Valandos pagal susitarimą.

773-233-0744 arba 773-469-4441
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
NERVU IR EMOCINES LIGOS

Kab. 773-735-4477
6 4 4 9 S . Pulaski R o a d
Valandos pagal susitarimą

DR. PETRAS V.KISIEUUS
INKSTU. PŪSLĖS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
^
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t/ftntvr rof rHNinn.
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

DR. V.J. VASAITIENĖ

BIRUTĖ L.PUMPUTIS, M.D.

DANTŲ GYDYTOJA
4817W.83St,Burbank,IL
Tel. 708-423-6114

Fellow: American Academy of
Family Practice
ŠEIMOS GYDYTOJA
320 W 61ttAve.
947-5279
HoUrt, IN 46342 Fax
9474236

Valandos pagal susitarimą

UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.RkJgeland Ave.
Chicago Ridge. IL 60415
Tai. 708-636-6622
4149VV. 63rd. St.

Tel. 773-735-7709

s

M. VILIJA KERELYTI
Amber Health Center
Stuburo, sananų, ir raumenų gydymas.
chirupraktika,manualine feraptja,
akupunktūra.
7271 S. Harlem, Bridgevie*. IL
60455. Tel. 706-594-0406. Kalbame
lietuviukai. Valandos susitarus
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Vytautas

Cinauskas

Danutė

Panerių pušynėliuos kauleliai rudi.
Buchenvaldo durpynuos kauleliai juodi.
Sibire, po pabėgiais, kauleliai balti.

Vėjai, vėliavos ir laisvė

Mano Tėvas įšalo amžinam pašale.
Niekada negulėsiu prie Tėvo šalia...
Galvoje mano Tėvo kaip kumštis skylė.
Mano Tėvo po tundrą klajoja vėlė.
Nepažinsiu aš jos tarp beveidžių vėlių.
Jų veidai pasiliko už spygliuotų vielų.
Auga tundroj žolė, taip nedrąsiai žalia.
Niekada negulėsiu prie Tėvo šalia...
Paneriuose kauleliai pavirs smiltele.
Buchenvaldo durpynuos —juoda durpele.
Tiktai Sibiro kaulai amžinuos pašaluos
Nesupus, nesutreš —jie per amžius boluos!.
Buvai balta balta kaip gulbė,
Kaip baltas žiedas jazminų,
Kada nušovė ir paguldė
Tave ant gatvės akmenų.
Prisimenant Lietuvos kankinius Gedulo ir Vilties dienos proga. Eltos nuotr

—Kalė tu! — šaukė, — bunkerinė! —
Sustoję pusgirčiai ratu,
Ir keikė žodžiais paskutiniais,
Ir spardė kerziniu batu...

Romualdas

(mirtis sniegais girgždėdama nuėjo
pas tuos, kurie gyvent norėjo).

Kisielius

NULAUŽTOS

Gelsva kasa juodai sustyro,
Išmirkus tavo kraujyje.
Greta gulėjo kaimo vyrai,
Už laisvę kritę kovoje.

Likimų mūs upeliai į Tėvynės
lemties upę įsiliejo —
mes kalėme sau pančius
ir statėm sau kalėjimus,
ir meldėmės — sulaužyk rykštę, Viešpatie,
o laikas bėgo kaip mūsų kraujas
iš skaudžių žaizdų negyjančių.

Buvai pilka pilka kaip žemė,
Kaip rudenio pilka delčia,
Kai į durpyną nuvažiavę
Į duobę įmetė slapčia.

Gyvenotjūs toli — už vandenynų —
ir daug kalbėjote,
ir daug dejavote už mus —
mes jus girdėjome pro urzgiančias bangas.

Ir žemė jiems neprasivėrė.
Dangus neperskilo perpus...
Jie mušė, šaudė, vežė, gėrė
Ir grūdo į slaptus kapus!

Jonas Vytautas

Bindokienė

Nistelis

TREMTINĖS LAIŠKAS 1950 METAIS
Gyvename mirty — anapus gyvenimo
Neviltis gūžtą širdy susisuko
Lavonais susalusiais klojame
Pabėgius geležinkeliui
Kuriuo naujus vergus atveš
Beribiuos miškuos lentos karstui nėra
Neišsiųsti laiškai miršta kaip žmonės
Nuo keiksmažodžių spingsulė gęsta
Ir noras gyventi
Vėjas groja kruvinom spygliuotom vielom
Ir šiapus ir anapus jų nėra laisvės
Sniego tuneliais sruvena gyvenimas
Sniego lygumoj užpustytuos barakuos
Mirė spalvos liko begalinė pilkuma
Pilki pilki veidai
Mirė vyrai moterys ištvėrė
Sušalo arkliai ir šunys
Nesušalo tik viltis sugrįžti
Į Tėvynę prie Nemuno...

Kai grįšite —apverksite kapus,
gimtų namų griuvėsius,
dienas ir valandas savąsias, •
prabėgusias tenai, jūs suskaičiuosite,
o mūsų metai šiurpūs čia — bus užmiršti —
ar mes suprasime vieni kitus
1952
T

Tėvas mirdamas paliko man
sklypelį žemės ir visą dangų.
Skubu į tėviškę —
sveika, vaikyste mano!
Šiapus tvoros tėviškė, anapus
Tėvynė — neužkeikime vartų.
Prie vartų augo beržas —
jis bus liudininkas teisme.
Būna gyvenimas žygdarbis
ir būna gyvenimas niekšybė.

IŠEIVIAMS
Pajutę rudenį raudoną,
jūs išlėkėt per vandenynus
tarytum paukščiai,
o mes palikome ir nešėme
Tėvynės dalią rankom surakintom
ir Sibiro snieguose šaukėme mirties
bedantėm burnom pačioje jaunystėje

PETRAIČIŲ AKMUO
I i gimnazisto dienoraščio
ANTANAS ŠIMKŪNAS
Nr.10
Kad tik neužgriūtų didesnės bėdos.
Atsirado vilčių, kad pavyks išvengti kariuomenės. Ka
rinė komisija rado mano plaučiuose dėmių ir išdavė
gydymosi kortelę. Pradėjau lankyti vakarinės mokyk
los paskutinę klasę.
Su Pasvaliu ryšys nenutrūko. Dažnai gaudavau
Vaidoto Spudo laiškų. 1952 metų rugpjūčio 6 dieną jis
rašė:
„Och, koks prakeiktas klajūno gyvenimas, kada ne
randi ramybes ne tik kūnui, bet ir sielai.
Galvoju dabar važiuoti mokytis kur nors į Klaipėdą,
ar į Šeduvą, o Pasvaliui tai jau „sudie"... Ne, taip
„sudie" būtų per gerai, o geriausiai — „palik gi tu po
velnių, bimbalyne..."
1962 metų rugpjūčio 23 dieną:
„...Šiaip Pasvaly nieko geresnio. Koks jis buvo dvo
kiantis, toks ir dabar paliko. Žmonės kapoja vienas
kitam galvas. Gangsteriai, apsikarstę peiliais ir sa
kėmis, eina rubavoti žmonių...
Kaip Tau sekasi? Dar vėjai nepučia į Tavo saugią
vietą? O ai jau girdėjau, kad visokie širšinai ant Tavo
galvos rengiasi spiečių susinešti."

Koks tu narsus parade
ir koks bailys kare, — baimėje
skurdas žmogaus ryškiausias.
„Seniau seniai, vaikeli mano,
gyveno didvyriai galingi —
dabar čia su aklaisiais kurmiais
nykštukai rausiasi niekingi" —
1952 metų rugsėjo 4 dieną:
„...Likimas buvo tiek abejingas viskam, kad jis mane
vėl paliko Pasvalyje. Pradėjau lankyti Darbininkų jau
nimo mokyklos II klasę... Senųjų mokinių labai beliko
mažai, o naujų yra gana apsčiai. Taip pat ir mokytojų
yra naujų. Auklėtojas — B. Bagdonavičius, kuris dės
tys fiziką ir astronomiją...
Vakar pas mus išvažiavo labai daug „novobrancų".
Išleidome Mažeiką, Šarkį ir dar eilę".
1952 metų rugsėjo 24 dieną:
„Interesuojiesi Tu mūsų klasės kai kuriomis asabomis. Apie Janiną negaliu pasakyti, kodėl nebelanko.
Onutė jaučiasi puikiai, ji dabar klasės seniūno pava
duotoja. Mes su Jonu (aš dabar su juo sėdžiu) mėgs
tame kartais paštukavoti, ypač per rusų kalbos pamo
kas...
Bet man Pasvalys jau atsibodo, dešimt kartų atsibo
do. Būtume jau praėjusį sekmadienį išvažiavę j Še
duvą, bet tūlas pilietis Likimas paėmė ir uždarė kebą.
Dabar galbūt trauksime į Biržus..."
1952 m e t ų spalio 9 diena. Mano viltys netikėtai
sudužo. Nors abiturientams paprastai leisdavo baigti
mokslus, aš netikėtai gavau šaukimą į kariuomenę. Šį
kartą komisija net nesidomėjo mano sveikata. Visi tik
pažvelgė iš tolo į mane lyg į kokį pasmerktąjį ir už
rašė: „Goden". Keista. Kas atsitiko?
Kai grįžau namo, mama puolė į ašaras. Gaila man
pa8idarė.jo8, mažamečių brolių, sesers, kuriems padėti
nebegalėsiu.
1952 m e t ų spalio 11 diena. Važiuoju į Pasvalį at
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ŠAKOS

Mes esame seniai
nulaužtos šakos
nuo medžio,
kurio lapai vėl žali...
Mes esam praeities
dienų šešėliai
čia, svetimosios
žemės pakelėj...
Tas medis vėlei
auga ir žaliuoja,
bet nulaužtoms šakoms
nėra gaivos,
nes esam jau
dešimtmečių klajūnai
toli nuo mūs
gimtosios Lietuvos...
Jau mūsų Lietuva
nepasigenda,
ten naujos gėlės
skleidžias pakelėj...
Mes esame seniai
nulaužtos šakos
nuo medžio,
kurio lapai vėl žali...
KRUVINOJI

DROBĖ.

Seni medžiai dar vis kužda
Judinami vėjo.
Kad per karą jauni vyrai
Galvas čia padėjo.
Kai gaisrai ir kovų ugnys
Degino mūs kaimus,
Žmonės baimėje maldavo
Viešpaties palaimos.
Surūdijo seni tankai,
Kuriais mus užgrobė,
Liko tik skausmu sumirkus
Kruvinoji drobė.

Nėra gražesnio vaizdo, kaip
laisvai padangėje išsiskleidu
sios, vėjo atodūsiuose plaz
dančios vėliavos. Tą, atrodo, ir
vėjas supranta, praskrisda
mas pro šalį, visuomet kaž
kaip ilgiau paglamonėja tą
spalvingą medžiagos gabalą,
su meile ir pagarba iškeltą,
skelbiantį visam pasauliui,
kad valstybė džiaugiasi laisve,
kaip ta plevenanti vėliava vėjo
glamonėmis!
Vėliava — tai daug daugiau,
negu
paradų,
valstybinių
švenčių, iškilmingų posėdžių
ar kitų iškilmių puošmena. Ji
— nepriklausomybės, valsty
bingumo simbolis, tvirtai įlei
dęs šaknis žmonijos istorijoje
nuo pat jos žiliausios senovės.
Vėliava keliavo su užkariau
tojų armijomis; buvo sutrypta
į kruviną purvą su gynėjų mir
timi. Su vėliava buvo gyvena
ma ir mir|tama. Užgrobęs sve
timą teritoriją, priešas visų
pirma skubėjo išniekinti pa
vergtųjų vėliavas, tuo parody
damas, kad visos viltys į lais
vę yra žuvusios. Nepaklus
niuosius, drįsusius viešai iš
kelti tautinę vėliavą arba, no
rint išsaugoti nuo sunaikini
mo, ją paslėpti savo namuose,
žiauriai baudė. *Juk ne vienas,
ir ne dešimtis, lietuvių okupa
cijos metais prarado laisvę,
kentėjo baisią tremtį, vien dėl
to, kad kurios svarbios valsty
binės šventės proga, protesto
prieš pavergėjus ženklan, vie
šoje vietoje iškabindavo tri
spalvę. Tuos įvykius paliudija
daugybė rašytų atsiminimų ir
dar nemažai išlikusių gyvųjų
liudininkų. Ypač dabar, skau
džių mūsų tautai birželio die
nų prisiminimo metu, turėtu
me apie tai pagalvoti ir pajus
ti dar didesnę pagarbą, meilę
Lietuvos vėliavai, ne kartą
savųjų aplaistytai krauju ir
ašaromis, ne kartą priešų
keiktai ir niekintai.
Šią savaitę (birželio 14 d.)
Amerikoje buvo paminimas
žvaigždėtosios valstybinės vė
liavos gimtadienis. Gyvento
jams jau iš anksto šventė buvo
primenama ir visi raginami
prie savo namų, darboviečių
ar verslo įmonių iškelti vė
liavas. Deja, nedaug jų su
plevėsavo birželio vidurio pa
dangėje. Amerika niekuomet
nebuvo svetimųjų pavergta.
Visoje milžiniškoje šalyje nėra
nei vieno gyvo žmogaus, kuris
prisimintų, kad priešai už
vėliavos iškėlimą persekiojo,
sodino į kalėjimą, trėmė ar net
žudė. Laisvė visiems čia yra
toks nenuginčijamas faktas,
kad, rodos, kitaip ir būti ne

Liko tik kapai užžėlę
Prie dulkėto kelio.
Liko tik sustingę maldos
Lūpose smuikelio...
sisveikinti su draugais. Vos išlipau iš traukinuko, Pas
valio stotyje sutinku Vaidotą Spudą. Spėjame persi
mesti vienu kitu žodeliu. Jis su tėvais taip pat bėga iš
Pasvalio, išvažiuoja į Biržus.
Aplankiau savo brangiausią mokytoją R. Vai
tiekūnienę, mokytoją dėdę S. Vaičekonį. Jie, kaip visa
da, mane guodė ir drąsino.
1962 metų spalio 15 diena. Sudie mano laisvosios
dienos! Panevėžio geležinkelio stotyje, prie ilgo
ešalono, prie naujokų prigrūsto gyvulinio vagono —
mano artimieji, giminaičiai ir... nė vieno bendradarbio.
O kviečiau redaktorių, kitus redakcijos darbuotojus
ateiti į namus, turėjau alučio. Žadėjo, bet nė vienas
neatėjo.
Vėliau, atlikęs karo tarnybą, sužinojau, kodėl bend
radarbiai išsigando manęs lyg raupsuotojo. Pasirodo,
Pasvalio saugumas sužinojo, kad aš dirbu Panevėžio
redakcijoje, ir vietos valdžia atsiuntė redaktoriui raš
tą, kuriuo pranešė, kad man tėvai išbuožinti ir paša
lint) U kolūkio. Persigandęs redaktorius pasitarė „su
kuo reikia", ir buvo rastas būdas manimi nusikratyti.
Kad jau kratėsi, tai kratėsi — kuo toliau nuo Lietuvos.
Beveik visą mėnesi praleidau gyvuliniame vagone. Kai
išlipome Afganistano pasienyje, Termeze, buvome juo
di kaip negrai, mat kelionėje šildėmės anglimis kūre
nama „buržuika". Užtat karščiausioje Sovietų Sąjun
gos vietoje šilumos netrūko. Man klimatas netiko, su
sirgau. Tik po kraujo perpylimo aklimatizavausi.
Termeze turėjau progos įsitikinti, kaip saugoma So
vietų Sąjungos siena — geležinė uždanga. Termezas

galėtų. Ne kartą net Atstovų
rūmuose karštai diskutuota,
ar apskritai reikėtų bausti,
jeigu kas sudegina, sunaikina
vėliavą arba ją panaudoja ki
tiems tikslams, pavyzdžiui,
pasisiuva kažkokį drabužį, pa
sitiesia paplūdymyje vietoj
rankšluosčio ir pan.
Jaunesniųjų kartų ameri
kiečiai taip pat pritaria tokiai
nuomonei — vėliava juk yra
tik medžiagos gabalas, todėl
reikalauti jai pagarbos. . yra
nelogiška. Tačiau šiame kraš
te tvirčiausi vėliavos nelie
čiamumo užtarėjai yra įvairių
karų veteranai. Jie žino; ką
reiškia kovoti ir mirti už; tė
vynę, jie supranta, ką iš tik
rųjų simbolizuoja vėliava^
Gedulo ir vilties dienos pro
ga prasminga dar kartą prisi
minti, kokią.reikšmę lietuvių
tautai ir valstybei turėjo tri
spalvė. Kai kas mėgina tvir
tinti, kad šiandien toji reikš
mė tarytum nubluko. Šiaip ar
taip, valstybė jau nepriklauso
ma, tad nėra reikalo — tiesiog
netinka moderniam, trečiojo
tūkstantmečio žmogui — pa
garbiai lankstytis prieš .„atgy
venusius įvaizdžius"... G visgi
tai tik tuščiažodžiavimas. Var
giai yra toks „kosmopolitizuotas" žmogus mūsų tautoje
(nepaisant, ar gyvena Lietu
voje, ar svetur), kuris ne
jaustų širdies suspųrdėjįmo,
kai pamato pasaulinėje, olim
piadoje nešamą trispalvę;
plazdančią prie Jungtinių
Tautų rūmų drauge su kitų
valstybių vėliavomis; iškeltą
prie laisvos Lietuvos prezi
dentūros, Seimo rūmų; žygiuo
jančią kareivių, jau*»Q*>, įvai
rių valstybinių švenčių eise
nose, spindinčią savo ryškių
spalvų juostomis ir liudijan
čią, kad Lietuva buvo paverg
ta, bet dabar laisva, kad jokios
priešų pastangos nepajėgė-nu
žudyti tautos ryžto.nevergauti.
i „:1:
Šiemet tarytum ryškiau,
prasmingiau kaip keleriais
praėjusiais metais buvo . pa
minėta Gedulo ir vilties diena.
Atrodo, kad Lietuvoje- žmonės
jau nebebijo pasakyti- tiesą,
pasakoti, kaip buvo anuomet,
kai okupantas stengėsi par
klupdyti tautą. O galbūt' tie.
anų dienų kankiniai, stengiasi
pateikti kuo daugiau informa
cijos, prisiminimų, faktų, kad.
amžiaus saulėlydžiui tiesiant
vis ilgesnius šešėlius,, kapas
neužčiauptų lūpų. Klausyki
me, ką jie šneka —> ir įsi
dekime giliai giliai širdin, kad
laiko slinktis neištrintųy kad
ateities kartos nepamirštų.

— nedidelis miestas, o dauguma jo gyventojų —
kariškiai. Vien kariniai daliniai ir juos aptarnaujan
čios įstaigos. O siena — keletas spygliuotosios vielos
eilių, toliau — plačiausias kas vakarą akėjamos žemės
ruožas, paskui vėl vielos ir pagaliau — Amjidanos
upė. Anapus jos — kitas pasaulis. NemalyfLjJkių
vielų, nė vieno kareivio, tik retkarčiais gali jfttnti
žmonių ir kupranugarių.
'' j Į t f f i '
Ko taip bijoma? Aišku savęs, savo žmonhfj-fipilies,
kareivėliai, turėjome saugoti tą baimes ir jMjgevactbs
imperiją.
• — -^
Lėtai, monotoniškai slinko laikas kariuomenėje?Vi
sa paguoda — laiškai. Mėgdavau juos rašyti, o dar la
biau — gauti. Atkeliaudavo jie ne tik iš Lietuvos, iš ar
timųjų, draugų, bet ir iš Sibiro platybių, kūr
sidūrę daugelis kaimynų, pažįstamų, giminaič
1952 metų Kalėdų išvakarėse gavau netil
iš Daujėnų parapijoje Steponiškio kaime
Mortos Keršulienės, žuvusio partizano Jorio*
ištremtos į Buriatiją-Mongoliją. Ji rfcsė:
„Gavus laišką iš Viaduko, sužinojau apie : i
likimas išplėšė iš Tėvynės, nubloškė toli:
Tavęs ir Tavo jaunystės. Negaliu net išsireil
liai širdyje pergyvenu, atjaučiu. Negaliu ui
mamytės, kiek skausmo vargšė patiria..
Neliūdėk dėl savo likimo, Aukščiausiasis, fį&JĘutLS
mūsų vargus..."
~ ~. ' .
fB.d.)
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PATARIMAI TĖVAMS TREČIĄJĮ
TŪKSTANTMETĮ PRADĖJUS
Atsiminkime, kad nėra gero mai. Vienoje paauglių apklau
pakaitalo geram tėvui! Mažai soje daugiau kaip pusė skun
kas su tuo nesutiktų. Antra dėsi, kad tėvai per mažai laiko
vertus, ypač šiais laikais, nėra su jais praleidžia. Jaunimas
lengva išlaikyti visada besitę sprendžia tėvo dėmesio laipsnį
siančius gerojo tėvo egzami jiems, pagal kiek laiko tėvas
nus. Norėdami patalkinti, siū su jais praleidžia. Jie greitai
lome šiuos patarimus tėvams. pajaučia, ar tėvui įdomiau su
1. Nenuvertinkite savo jais pabendrauti, ar nuo jų at
rolės svarbos. Pakelėje į siriboti dienraščiu, televizija,
trečiąjį tūkstantmetį, jūsų vai užsiėmimais, sportu, drau
kai stovi prie* dideles gali gais.
mybes ir nemažesnes proble
Tėvai, kurie pastoviai pra
mas. Juos tinkamai paruosti leidžia dalį laiko savo šeimos
pareikalaus tėvo ir motinos ratelyje, nors tai reikalautų ir
pastangų.
pasiaukojimo, gauna dvigubą
Šeima yra pagrindinis visuo naudą. Jie praturtina savo
menės vienetas. Šeimos tėvai žmonų bei vaikų gyvenimą ir
gyvybiškai įtakoja bendruo tuo pačiu padidina savo
menės, krašto ir pasaulio li džiaugsmą.
kimą. Juo daugiau vaikai tėvo
6. Padarykite savo namus
nusiteikime ir elgesyje mato laimingais namais. Žurna
Dievą Tėvą, tuo daugiau jų listė Gladys Bevan prieš kurį
tėvas gali padėti jiems vesti laiką rašė: .Juokas gali būti
prasmingą, tikrą ir kūrybingą magiška jėga. Tėvas ir motina
gyvenimą.
tai žino, nes jų vaikams tai la
2. Duokite savo namams bai patinka". Tėvas turėtų
pirmenybe. Kaip šeimos stengtis, kad šeima būtų
maitintojas, tėvas kasdieną džiaugsmo centras. Karts nuo
turi eiti darban — į rastine, į karto tėvas turėtų pergalvoti
parduotuve, į fabriką — kad šiuos klausimus:
uždirbtų duonos. Bet tėvui
Ar ai stengiuosi šeimos
reikia saugotis, kad nepa gyvenimą padaryti malonų vi
skęstų darbo rūpesčiuose, tuo siems? O gal ai draugiškas tik
atsiribojant nuo savo žmonos su pašaliečiais, savo šeimos
ir vaikų.
tarpe likdamas surūgęs ar at
Nesvarbu, kaip sėkmingas sitolinęs?
tėvas būtų savo darbe ar pro
Duodamas nurodymus, ar aš
fesijoje, nerūpestingumas savo stengiuosi tai atlikti drau
seimai gali jį padaryti gyveni giškai ir su paaiškinimu? O
mo nevykėliu. Tėvai turėtų gal ai
esu stačiokiškas ir
tiek mylėti savo ieimą, kad su įsakmus?
džiaugsmu lauktų momento,
Ar ai džiaugiuos, galėdamas
kada grista į šeimos židinį.
užsitarnautai pagirti savo
S. sTaoklta pasitenkinimo žmoną ir vaikus? O gal ai į
eidami tėvo pareigas. Gali viską kritiškai žiūriu ir į jų
boti blogos pssstmėa, jeigu pasisekimus tik ranka numo
tėvas atsisako jam priklau ju?
sančių pareigų. Ashley Monta„Dievas gi mums davė ne
gu tai pabrėžė šiais sodžiais: baimės dvasią, bet galybės,
J5ai vyrai išsižada vaikų augi meilės ir protingumo Dvasią"
nimo ir jį palieka savo žmo (2 Timotiejus 1:7).
noms, kenčia visi, bet gal dau
7. Bflkite geras klausyto
giausia jie patys. Jie praranda jas, Jaunimas dažnai kreipia
progą save brandinti, kuri si į kitus, ne savo šeimos, as
ateina ii patirties, auginant menis, su kuriais galėtų da
savo vaikus".
lintis savo patirtimi, proble
4. Bet ką darant, leiskite momis ir lūkesčiais. Kodėl?
vyranti tvirtumai. Žinovas, Dėl to, kad jiems sunku gauti
turintis daug patyrimo su tėvo ar motinos dėmesį arba,
betėviais vaikais, teigia, kad kad tėvas ar motina jų rūpes
problemos, kaip „mamizmas, čius sumenkina. Iš to jauni
neryžtingas šeimos gyveni mas daro išvadą, kad tėvai į
mas, dezertyravimas karo juos rimtai nežiūri. Vienos
metu, sukčiavimas Oro pajėgų paauglės žodžiais tariant: „Jei
akademijoje, nusikaltimai, al mano tėvas manimi domisi,
koholizmas, narkomanija, ne kodėl jis negali karts nuo kar
vykę tėvo įvaizdžiai televizi to sustoti ką bedarytų ir ma
joje ir Lt" gali boti panaikin nės išklausyti?" Išklausymas
tos arba sušvelnintos šeimoje, gali pareikalauti kantrybės,
turint tvirtą tėvą. Tas pats bet pats faktas, kad yra klau
žinovas dar pridėjo: .Esu soma, turi daug naudos, nes
įsitikinės, kad labai svarbus tuo parodoma, kad jais yra
vyro įnašas, vienu žodžiu, yra rūpinamasi.
tvirtumas. Tvirtumu vaikams
8. Savo vaikams rodykite
ir savai bendruomenei įdiegia gerą pavyzdi. Jaunimas tar
mas ištvermingumas. Gersi si turi sėstąjį pajutimą. Jis
visuomenei toks tvirtumas yra tuoj pajunta, ar yra gyvenama
būtinas. Kitaip jai bus lemta taip, kaip mokinama. Svarbu,
pražūti".
kad nebūtų priešiškumo tarp
6. Raskite laiko savo sei kalbos ir veiksmo.

Dr. Robertas VHM su aOMUu.

I. TUOnėUenė* nuotr

Jaunimas iš tėvų laukia
skatinančių pavyzdžių. El
kitės taip, kad kartu su šv.
Paulium galėtumėte sakyti:
„Taigi, raginu jus: būkite ma
no sekėjai!" (Iš Pirmojo laiško
korintiečiams, 4:16).
9. Išmokykite vaikus at
sakomybės. Vėliau gyvenime
vaikai dėkos, kad jiems nebu
vo viskas suteikta „pasidab
ruotoje lėkštėje". Vieno gydy
tojo teigimu, vaikams reikia
mažiau užtarimo ir dusinan
čios meilės, o daugiau atspa
rumo ir pasirengimo gyveni
mui. Kartą vaikams įsitiki
nus, kad jų sugebėjimai rimtai
vertinami, jie tikrai tėvus nu
stebins, panaudodami Dievo
duotą energiją. Skatinkite
juos išlaikyti pusiausvyrą tarp
mokymosi ir laisvo laiko pa
naudojimo... savo kambario
švaros palaikymo... pagalbos
jaunesniam broliukui ar sesu
tei... talkos kaimynui... uždar
bio ir vasaros darbų.
10. Palaikykite tamprius
šeimos ryšius. Kasdienybės
plotmėje tėvas kartais tampa
svetimuoju savo namuose,
nors ten tebegyventų. Galima
rasti daug progų šeimos ry
šiams stiprinti. Būkite priei
namas šeimos nariams, norin
tiems pasidalinti savo patyri
mais, pasisekimais ir trūku
mais. Jų beklausant, galite
juos skatinti, puoselėti ir
kreipti į norimą pusę. Šeimai
kartu valgant, galite sukurti
tikrai jaukią nuotaiką. Pokal
bis valgio metu turėtų būti
nuotaikingas, jaukus ir infor
muojantis. Mokykite vaikus
mandagumo ir tinkamo elge
sio prie stalo. Venkite ginčų ir
pašaipos. Nekalbiuosius šei
mos narius palaipsniui įtrau
kite į vakarienės pašnekesį.
11. Isvystykite kiekvieno
valko asmenybe. Reikia ne
siliaujančių pastangų savo
vaikus traktuoti kaip atskirus
individus. Tai suprantąs tėvas
štai kaip išsireiškė: „Vaikas
nėra tarsi koks molio gabalas,
kurį reikia minkyti ir formuo
ti. Jis yra panašesnis į gležną
daigą. Mūsų, kaip tėvų, parei
ga yra surasti tam daigui tin
kamą dirvožemį, jį prižiūrėti,
juo rūpintis iki jis išaugs tvir
tu augalu".
Siūlome tokias galimybes:
Auginant šeimą, reikalinga
tvarka. Tačiau vengti iš tvar
kos nuslysti į perdėtą tvarkin
gumą.
Vaikai priešinasi perdėtam
užtarimui. Jie tikisi ir laukia
vadovavimo, o ne dominavimo,
kuris slopina pasitikėjimą sa
vimi.
Niekas nėra geresnėje pozi
cijoje, kaip tėvai, kurie savo
šeimoje gali ir turi atrasti bei
puoselėti Dievo duotus talen
tus.
12. Supraskite tikrąją
drausmės prasme. Dauge
liui drausmė ar discipilina te
reiškia papeikimą ar nubau
dimą. Ii tikrųjų, dar yra kita
„medalio pusė". Pats žodis
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Pirmąją Tėvo dieną laimingi švenčia Kovas Palubinskas ir pirmgimis
sūnelis Teofilis Justinas.

„disciplina" yra kilęs iš lotynų
kalbos žodžio „discere", reiš
kiančio „išmokti".
Tėvas, siekiąs tikros discip
linos, tai atlieka sukurda
mas prideramą nuotaiką, kur
greitai išmokstama ir laisvai
pasisavinama.
Savo vaikuose matant Dievo
atvaizdą, skatina tėvišką au
toritetą remtis meile. Tokioje
nuotaikoje tėvai stengsis iš
vystyti vaikų įgimtus talen
tus, pabrėžti jų geras savybes,
pro pirštus nepraleidžiant jų
ydų, padės vaikams būti savi
mi pasitikinčiais ir sumaniais,
padės su vaikais bendrauti ap
galvojančiai, taip, kaip kad
norėjo kad su jais būtų ben
draujama vaiko metais būnant,
reikalui esant, visada teiks
drąsos tarti aiškų „Ne".
„Ir jūs, tėvai, neerzinkite
savo vaikų, bet auklėkite juos,
drausmindami ir mokydami
Viešpaties vardu" (iš šv. Pau
liaus laiško efeziečiams, 6:4).
13. Skatinkite vaikų kū
rybingumą. Pakartotini dr.
Julius Segei žodžiai: „Mums
besistengiant, stumiant savo
vaikus pasisekimo kopėčiomis
į viršų, dažnai užmirštame
vieną svarbią brendimo dalį.
Dažnai neįvertiname reikalin
gumo vaiko laisvalaikiui, skir
tam apmąstymui, įžvalgai bei
svajonėms. Visa tai reikalin
ga, ugdant visavertes asme
nybes".
Gerbkime savo vaikų priva
tumą ir ramybę. Duokime
jiems galimybę svajoti, įsivaiz
duoti įvairias galimybes, pa
žadinti jų nuostabumą Dievo
sutvertam pasauliui.
Patenkindami jų smalsumą,
leisdami jiems klausti klausi
mus ir spręsti sunkumus,
skeliate kūrybingumo kibirkš
tį, vedančią į atradimų dau
sas.
14. Skatinkite vaikų dva
singumą. Vaikų žvilgsnis
krypsta į tėvą, ieškant įkvė
pimo ir vadovavimo. Nuo pat
mažens, reikia stengtis:
Įdiegti tvirtą religijos paju
timą.

I. Tijūnėlieneg nuotr

Suteikti prasmę ir kryptį,
padedant vaikams dorotis su
šiais klausimais: kas aš esu?
Iš kur aš atsiradau? Kodėl aš
čia esu. Kur aš einu? Kaip ten
atsirasti?
Pasiimkite vaikus į bažny
čią.
Leiskite jiems paeiliui pra
vesti maldas prie stalo.
Padėkite jiems suprasti,
kad, vadovaudamiesi reli
ginėmis vertybėmis, jie gali
atlikti daug gera savo pri
vačiame ir visuomeniniame
gyvenime.
Parodykite savo žodžiais ir
darbais, kad svarbiausius da
lykus statote pirmoje vietoje ir
kad vadovaujatės Dievo pata
rimu: „Jūs pirmiausia ieško
kite Dievo karalystės ir jo tei
sumu, o visa kita jums bus
pridėta" (Mato 6:33).
15. Rimtai žiūrėkite į vai
kų mokslą. Vienos valstijos
švietimo direktorius skatino
tėvus turėti pamokų ruošos
laiką namuose: „Man reikia
jūsų pagalbos. Su visais mo
dernaus gyvenimo prietaisais
turime per didelę konkuren
ciją". Šis pedagogas priminė
tėvams ir motinoms, kad ne
bus padaryta skriauda, jeigu
vaikai praleis kokią televizijos
programą.
Bet būtų tikra
skriauda, jeigu jie praleistą
namų darbą turės atlikti ki
tais mokslo metais".
Reikia laiko ir kantrybės,
kad vaikai norėtų daryti tai,
ką jie turi daryti. Tai verta,
galvoje turint vaikų dvasinio
ir protinio vystymosi svarbą.
16. Padėkite vaikams pa
mėgti knygas. Vienoje žur
nalo reklamoje buvo rašoma:
„Mokytojas vaiką išmokys
skaityti. Jūs galite jam iš to
suteikti malonumą". Jūsų vai
kai liks dėkingi visą gyve
nimą, kad juos supažindinote
su neišsemiamais lobiais, ran
damais knygose.
Nuo mažens vaikui garsiai
skaitykite.
Išmokus skaityti, leiskite
vaikui, kad jums paskaitytų.
Vaikams išimkite bibliote
kos kortelę ir karts nuo karto
su jais ten eikite.
Duokite norimą kryptį, bet
leiskite jiems patiems knygas
pasirinkti.
17. Išmokykite vaikus suprasti pinigo verte. Prieš
gerą šimtą metų Thoreau yra
pasakęs: „Beveik mes visi mo
kame pinigus uždirbti, bet gal
tik vienas iš milijono žinome,
kaip juos tinkamai išleisti".
Anksčiau ar vėliau vaikai
turės tvarkytis su dovanai
gautais ar užsidirbtais pini
gais. Padėkite jiems suprasti
pinigo vertę, tuo pačiu apsau
gant nuo iliuzyos, kad pinigas
yra viskas. Taip pat jiems
padėkite:
Atskirti reikalingas išlaidas
nuo pramoginių išlaidų.
Atskirti taupumą nuo šykš
tumo.
Kiek įmanoma, patiems pa
daryti finansinius sprendi-

•
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Kaip žaibas, švysteli man mano tėvo veidas,
tiek metų uždengtas žeme,
praskriejusių dienų skraiste.
Jo balsas, kaip rasa ant žiedo leidžias,
ir esame drauge,
taip, kaip kodais, vaikystėje, su smėlio pilimis bežaidžiant,
kai saulei leidžiantis ant marių supos sutema.
Jis, savo tėviška ranka paglostęs mano plaukus,
kalbėjo apie protėvių namus,
ir apie brolį, žuvusį svečioj šaly,
kurio sugrįžtant nesulaukė,
ir apie tolimus kraštus kažkur toli, labai toli.
Aš jo kalbos tada nesupratau,
tik, ašaras, dvi žvilgančias, jo skruostais riedančias mačiau
o buvo man tada tiktai svarbi
marių bangos begriaunama pilis smėly...
Aš ištiesiu rankas. Priėjo norėčiau prisiglausti,
padėti galvą ant jo mylimo peties
ir jam išpasakoti iš širdies
ką aš galiu dar ir šiandieną jausti.
Bet jo nėra. Aplink tik taip svaiginantis ir tuščias plotas...
Ar tu žinai, kaip tai graudu
žiūrėt į blyksinčias žvaigždes
ir su jomis apie pradingusias dienas svajoti?

mus.
Vesti pajamų ir išlaidų
užrašus, o vėliau, atskaitomybę.
Prisidėti prie šeimos išlaidų
padengimo.
Atidėti, kad ir kuklią sumą,
vargšams ir nelaimės ištik
tiems.
Suprasti ilgalaikio išsimokėjimo pliusus ir minusus.
Skaityti reklamas su atidu
mu ir atsargumu.
Išmokti taupyti rytojaus po
reikiams.
18. Vaikams duokite svei
ką požiūri lyčiai: Vienos
tėvų-mokytojų grupės pirmi
ninkė teisingai pastebėjo, kad
pagrindinė priežastis dėl pa
auglių nemoralumo yra tėvų
auklėjimo stoka. Reikalingos
abiejų tėvų pastangos, kad
jaunimas gerbtų kūno ir mote
rystės šventumą. Didelė at
sakomybė krenta ant tėvų
pečių, kad vaikai gautų tin
kamą informaciją ir lytinį
auklėjimą, kuris savo visuma
negali būti deleguotas ki
tiems.
Tėvas turi sugebėti suteikti
balansuotą išaiškinimą apie
kūno reprodukcines jėgas ir
svarbą kontroliuoti lytinius
geismus. Reikia pabrėžti, kad
svarbu turėti aukštus asme
niško elgesio standartus apie
aprangą, draugus, laisvalaikį,
pasimatymus, pokalbius, lite
ratūrą, muziką ir pasilinks
minimus. Savo gyvenime jau
nimas gali sekti šv. Pauliaus
pamokymui: •Argi nežinote,
kad jūs esate Dievo šventovė
ir juose gyvena Dievo Dvasia?
Jie kad Dievo šventovę niokioja, tą Dievas suniokios, nes
Dievo šventovė šventa, ir toji
šventovė — tai jūs!" (1 Kor.
3:16-17).
19. Uždekite vaikus gy
venti teigiamą gyvenimą.
Fizinis, protinis ir dvasinis
auklėjimas, kurį vaikai gauna
namuose, turi milžiniškos
įtakos jų gyvenimui ir am
žinybei. Stenkitės jiems padėti
ne tik asmeniškuose pasie
kimuose. Mokykite juos galvo
ti ne tik apie save, bet ir vi
suomenės gerovę. „Nešiokite
vieni kitų naštas, ir taip vyk
dysite Kristaus įstatymą"
(Gal. 6:2).
Skatinkite vaikus pasirinkti
profesųą ar amatą, kur būtų

galimybė ne tik užsidirbti pi
nigų pragyvenimui, bet dar
būtų progų prisidėti prie visų
gerovės.
Padėkite jiems suvokti gyve
nimo misiją, žinant, kad Die
vas kiekvienam turi numatęs
užduotį.
Padėkite jiems suvokti jų
rolę* siekiant pakelti valdžios,
švietimo, darbo, literatūros,
pasilinksminimų ir kitokius
standartus, kurie daro įtaką
milijonams.
20. Žiūrėkite į dalykus iš
vaikų perspektyvos.
Ko
dauguma jaunimo nori, kad
tėvai jiems darytų ar neda
rytų? Pasaulinė studija, apė
musi šimtą tūkstančių jaunuo
lių (merginų ir vaikinų) iš Eu
ropos, Šiaurės bei Pietų Ame
rikos, Australijos ir Indijos,
išryškino dešimt darytinų ir
nedarytinų dalykų:
Visus vaikus mylėkite vieno
dai.
Būkite artimame ryšyje su
jais.
Džiaugsmingai priimkite vai
kų draugus į savo namus.
Nesibarkite su kitais prie
vaikų.
Būkite vienas kitam rūpes
tingi.
Niekada vaikams nemeluo
kite.
Visada atsakykite vaikų
klausimus.
Vaikų nebauskite, kitiems
vaikams esant kartu.
Būkite pastovūs savo mei
lėje ir nuotaikoje.
Kreipkite savo dėmesį vaikų
dorybėms, ne jų ydoms.
Pasinaudota Christophers
sąjūdžio literatūra („Christopher New8 Notės", Nr. 147).
Romualdas Kriaučiūnas

* Vasara, kaip teigia gy
dytojai epidemiologai, la
bai palankus metas apsinuo
dyti maistu, užsikrėsti įvairio
mis per maistą plintančiomis
ligomis. Kai vienas paskui ki
tą išaiškėja ligų židiniai, įsi
žiebę dėl maisto gamintojų
kaltės, gydytojai pataria žmo
nėms būti išrankesniems, kar
tais, ypač kavinėse, restora
nuose, ir visai atsisakyti grei
tai gendančių konditerijos ga
minių.
(Eit.'
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SVEIKINAME NAUJĄ DAKTARĄ
Andrius Kudirka šį pava
sarį baigė Loyolos medicinos
mokyklą Čikagoje. Birželio 10
d. jam buvo įteiktas daktaro
diplomas. Jaunasis daktaras
dabar pradės
rezidentūrą
Christ Community ligoninėje,
Oak Lawn, Illinois.
Ilgas studijas pradėjęs University of Califomia. jas psi
chologijos bakalauro laipsniu
baigė 1995 m. Po dvejų metų
tolimesnių studijų tame pa
čiame universitete
įsigijo
„Public Health" srities Epi
demiologijos magistro laipsnį.
Nuo pat vaikystės buvo
veiklus skautas ir ateitinin
kas, priklausė Los Angeles
Dr. Andrius Kudirka.
tautiniam jaunimo „Spindulio"
ansambliui. Skautas vytis,
buvo Akademinio skautų są linki Andriui daug sėkmės
jūdžio Korp! Vytis pirminin gyvenime ir pasirinktoje gar
bingoje profesijoje.
kas.
A.S.
Tėveliai, giminės ir draugai

1938 m. Palangoje karininkų vaikai su Mažosios Lietuvos patriarchu Martynu Jankum.

ATSIMINKIME ŽUVUSIUS
Nepriklausomos
Lietuvos
kariuomenės 82 metinių, ypač
Vilties ir gedulo dienos, proga
pagerbkime visus žuvusius
karius ir prisiminkime, kas
atsitiko su dauguma mūsų
karininkų, kurie nepasitraukė
į Vakarus 1941-1944 m. Ver
tėtų perskaityti lakūno Anta
no Navaičio straipsnį „Lietu
vos kariai Norilsko lageriuo
se". Iš jo aš išrašau kelis sa
kinius, kurie yra apie mano
tėvelį Antaną Staronį. „Vilniu
je uždarė įgulos daboklėje,
kuri tada buvo Jaunimo sode.
Mums būnant daboklėje, dar
atvežė gyd. pik. ltn. Domą
Kizlauską, artilerijos kpt. An
taną Staronį. Jį paėmė iš ligo
ninės, kur gulėjo dėl sulaužy
tos rankos... Po pietų mus vi
sus šešis nuvežė į Naujosios
Vilnios geležinkelio stotį...
Kad nevalgytų slabasilnikai
(visai nusilpę — mano pasta
ba. J.S.) Norilsko duonos —
Taišetan... Kalbėjo, kad Taišetan išvežti: gen. Gerulaitis,
kpt. Staronis, ltn. Rakaitis,
civ. tam. Žilys. Jie mirė Tai
sėte...*- —,...
Kpt. Antanas Staronis buvo
suimtas 1941.06.14 d. arba
dar anksčiau, išvežtas į No
rilsko lagerį, o 1942.09.05 nu
teistas 8-iems metams lagerio
pgl. 58 str., 10 sk. (1), numa
rintas
Taišeto
lageryje
1944.03.24. Turbūt iš Taišeto
lagerio retas gyvas išliko.

*L m
jfcji-

jjį^2.
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NAUJA MEDICINOS DAKTARE
Daba Marija Kizlauskaitė
§į pavasarį pasipuošė medici
nos daktarės diplomu. Š.m.
birželio 10 d., dvi dienas besitęsiusiose iškilmėse buvo tei
kiami diplomai Loyola Medici
nos mokyklą baigusiems dak
tarams, jų tarpe ir dailininkės
Dianos Gelažiūtės ir inž. An
tano Kizlauskų dukrai Daliai.
Jos nueitas mokslo kelias
buvo ypatingas; dideliais ga
bumais ir darbštumu pasižy
mėjusi, ji nuo ankstyvos vai
kystės skynė kelią į šią profe
siją. Pradedant Montessori

Dalia Kizlnuskaitc, M D

•

> * *

,

* yi

Jaun. lt. Antanas Staranevičius-Staronis, baigės Karo mokyklą 19211923 m.

Mūsų valdžia iki šiol nie bei lageriuose numarintiems
kaip neįstengia priimti teisi nepriklausomos Lietuvos kari
nio statuso 1940-1941 metais ninkams, kurie kūrė nepri
sovietinių represinių organų klausomą valstybę, kovojo už
areštuotiems ir kalėjimuose Klaipėdą, rytines ir kitas Lie

jvnjsu

*

f*

ILGIAUSIU METU
Jonui Motiejūnui ilgai gy keturias dukras, susitaupė
venusiam Los Angeles, Kali dar pakankamai, kad gausiai
fornijoje, o dabar persikėlu aukotų ir lietuvybės reika
siam netoli dukros šeimos lams.
Motiejūnai — pensininkai
Arizonoje š. m. liepos 5 d. su
yra gausūs aukotojai: Lietuvių
kanka 80 m. amžiaus.
Inžinierius. Gero vardo tar fondui, „Draugui" ir kitai
nautojas įstaigoje ir labai spaudai, parėmę jaunimo sto
veiklus lietuviškoje bendruo vyklas, politinę ir kultūrinę
menėje. Yra buvęs kebų orga veiklą.
nizacijų sėkmingu pirminin
Jonas Motiejūnas yra vertas
ku (ypač ateitininkų sendrau pagarbos lietuvis, ypač gilius
gių). Kūrybingas. Veikloje pėdsakus palikęs
Los An
vis įnešdavo naujų idėjų, arti geles. Losangeliečiai lietuviai
mų ir jaunimui.
tikriausia palinkės jam gero,
Su žmona Onute Prižgin- gražaus 80-to gimtadienio.
AJL
taite išauginę ir išmokslinę

tuvos žemes.
Juk labai aišku, kad jie buvo
kariai savanoriai, laisvės kovų
dalyviai ir genocido aukos.
Irena A. Suveizdienė

TVIRTAIS ŽINGSNIAIS Į MOKSLO
PASAULĮ...
Š. m. gegužės 15 d. New
Yorko prestižinio Columbia
universiteto mokslo metų
užbaigimo iškilmėje buvo su
teikti mokslo laipsniai. Ma
tematikos mokslo daktaro
(PH.D.) laipsnius studijas už
baigė ir Mark Raugas, sūnus
Valentino ir Gražinos (miru
sios prieš pusmetį) Raugų,
brolis gabiosios sesutės Valeri
jos, vaikaitis senelių Marijos
ir Balio Raugų, broliavaikis
Banguolės Raugaitės, na, ir
būrelio giminių Lietuvoje,
kurių tarpe yra 3 mokslą bai
gę daktaro laipsniais.
Talentingasis studentas jau
iš pat mažens artimai bendra
vo su knyga, užmiršdamas
įvairius žaislus, pirmumą
tiekdamas knygai. Nebuvo pa
miršta ir Elizabetho lituanis
tinė šeštadieninė mokykla,
kurią jis lankė 8 metus, sutei
kusi jam lietuvių kalbos pa
grindus. O vasaros atostogų
dalis daug metų buvo skiria
ma skautų stovykloms.
Vaikystėje pamėgęs sportą,
du kartus dalyvavo garsia
jame New Yorko „Maratono"
bėgime. Dar ir dabar (jau 12
metų!) laisvalaikio dalį skiria
ankstyvoje jaunystėje pamėg
tam japonų klasiškam „Ka
rate" sportui, kurio varžybose
yra laimėjęs vadinamą savigy
nos 3-jo laipsnio „Juodąjį kas
piną". Be to, beveik kas antrą
. sekmadienį nuo pat universi
teto studijų pradžios porą va
landų praleidžia su tėvu belaipinėdami netoli New Yorko
esančiame uolų kalnyne.

West Florida universitete
siekia Marine Biologie diplo
mo. Šia vasarą atlieka prakti
kos darbus prie Atlanto.
Dr. Dalia yra baigusi Kr.
Donelaičio pradžios mokyklą,
lankė gimnaziją, skautavo. Be
SĖKMINGAI BAIGĖ
anglų, laisvai kalba lietuvių ir
TEISĖS MOKSLĄ
ispanų kalbomis.
Tėveliai ir močiutė dantų gy
Rata Dudėnaitė, duktė Andytoja Bronė Kazlauskiene ir gelikos Trumpjonaitės-DudėIrena Gelažienė džiaugiasi ir nienės ir Vytauto Dudėno,
didžiuojasi tokiomis gražiomis š.m. gegužės 19 d. Loyola Uniatžalomis ir linki joms daug versity School of Law baigė
laimės, kad pasiekę aukš teisės mokslų studijas. Dabar
tuosius mokslus būtų naudin ji ruošiasi š.m. liepos mėn.
gi ir teiktų džiaugsmą ne tik pabaigoje laikyti „baro" egza
savo šeimai, bet visai žmo minus. Jos jau laukia darbas
nijai. Diplomantė dr. Dalia SEC (Securities Exchange
yra labai dėkinga tėveliams ir Commission).Sveikiname nau
visai šeimai už visokeriopą ją advokate. Linkime laimės
paramą, įvertinimą ir skatini gyvenime ir geros karjeros
mus. Linkime Dievo palaimos įdomioje profesijoje.
asmeniškame gyvenime ir pa
sirinktoje profesijoje.
Močiutė

priešmokykliniu pasiruošimu,
ji baigė St. Patricia pradžios
mokyklą, Hickory Hills, už
akademinius pasiekimus gau
dama 4 metų stipendiją Nazareth Akademijoje, La Grande
Parke. Ją baigus — vėl stipen
diją svetimų kalbų (ispanų) ir
bendro aukšto pažymio, ketve
riems metams į Marąuette
universitetą, Milwaukee, pa
grindinėms studijoms pasi
rinkdama biologiją ir teolo
giją. Ją baigusi labai gerais
pažymiais, buvo priimta į ke
letą medicinos mokyklų, bet
pasirinko Stritch School of
Medicine, Maywood, IL. Čia ji
sugebėjo pasiimti priedinį
darbą su vienu profesoriumi
vaikų ypatingų ligų tyri
nėjime. Daugelį atvejų buvo
kviečiama kaip vertėja dakta
rams ir profesoriams susidu
riant su ispanų kilmės pacien
VĖL IŠKILIAUSIA
tais. Pasiryžimas ir darbas
CHEMIJOS
MOKYTOJA
davė gražių vaisių, po ketve
rių metų visų džiaugsmui ir
„New York Times" duoda sti
pasididžiavimui, ji baigė stu pendijas geriausiems moki
dijas, gaudama
medicinos niams ir žymenis jų mokyto
daktarės diplomą. Pasirinko jams. Šių metų geriausios
vaikų ligų sritį. Reziduos ten chemyos mokytojos premiją
pat Loyola Medical Center. vėl gavo Dalia Regina BalgaJos brolis Andrius nepasiduo rytė.
da sesutei, jis jau treti metai.
Saulius Šimoliūnas

Kaja Kijauskaitė (kairėje) ir Linutė Bonda Dainų vakare, vykusiame
Cleveland, OH, š.m. gegužės 5 d.
Vyto Kliorio nuotrauka

LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į
VILNIŲ
vasarą iš New Yorko, Chicago, Los Angeles,
Detroito, Clevelando, Floridos ir kitų JAV
miestų Finnair ir kitomis oro linijomis.
* Mašinų rezervacijos Vilniuje
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

Dr. Mark Raugas.

Reikia paminėti, kad Mark
Raugas savo universitetines
studijas pradėjo ir užbaigė su
pilna stipendija, o paskutiniai
siais metais, rašydamas dak
tarato disertaciją, jau buvo ap
mokamas už savo specialybės
kurso dėstymą. Atrodo, jog ne
lengvai jis apsisprendė, ku
rioje srityje siekti daktaro
laipsnio: fizikos ar matemati
kos, kadangi abejose šių
mokslų srityje įsigijo magistro
laipsnius.
J a u studijų baigmėje jam
teko dalyvauti, savo profeso
riui asistuojant, keliose tarp
tautinėse matematikos moks
lininkų konferencijose.
B. Butkelis

VYTIS TRAVEI^
40-24 —235 St
Douglaston, NY11363
Tel. 718-423-6161
800-778-9847
Fax 718-423-3979
E-MAIL:
VYTTOURS@EARTHLINKNET
WEB.SITE:
WWW.VYTISTOURS.COM
—

MAN
LINKSMA..
Nes manotaupomojisąskaita moka aukštą nuošimtį

— 3.50% APY
Pinigus galite įdėti ir išimti kada norite.
Pinigų pervedimai į Lietuvą atliekami greitai ir patikimai
First Personai Banke susikalbėsite lietuviškai

— Personai
/

N

e«nk

GARFlHfl ĮHIKiF
OMANPFAM;
BmUmg
Personai BmukJmg
JUUtkmski^%m
6162 S. Archer
Ave.
15014S.UGrangeRd.
Chicago, IL 60638
OikndPaffc,IL 60462
(bctwecn Auttto and McVkto)

(pttt Domkėck'M tai Wi%rwa'i)

(773) 767-5188

(708)226-2727

Annual Percaotage Ytotd (APY)to4 M f c a « of May 1.2001 andtoaubtoct to
MWmumd«po«t to obtain the APYtoa i totam: $100terpaaabook and
$10torhoiday savinos. $1terKkto CASH.
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f i l i fro d a r b g
/

FULL T I M E T E L L E R
A
Expcrience preferred, but not
necessary. Fluent English/
Lithuanian required. Mušt have
green card. For an appointment
and addihonal information. please
contact
LOIS G A J D O R U S at
708-598-9400, e x t 228.
MIDLAND FEDERAL
SAVINGS & LOAN
2657 W e s t 6 9 t h Street
Chkago, IL 60629
EOE

Ieškomi darbininkai valymo
darbams. Turi turėti savo trans
portą ir v a ž i n ė t i g r e i t k e l i a i s į
vakarinius priemiesčius. S k a m 
binti po 6 v.v., tel. 708-652-2110.

1
SIŪLOME DARBUS!
Gail. s e s e r ų p a d ė j ė j o m s k o m panijonėms

ir

darbininkėms.

namų

ruošos

Galima

gyventi

kartu arba atvykti
Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportaūon. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.
Parduotuvių v a l y m u i reikalingi
darbuotojai. Gali kreiptis ir
šeima. Darbas Tennessee ir
Ilinois valstijoje! Atlyginimas
$ 1 , 5 0 0 — $ 1 . 8 0 0 . Dokumentai ir
kalba nebūtini. T e l . 9 0 1 - 2 4 0 5544 a r b a 9 0 1 - 8 3 0 - 7 2 2 3 .
CNA & H N A ' s & L/I Posiuons
Make a DifTerence T o d a y !
Are you a compassionate caregiver'
Do you likę providing quahty care
to elderly?
Do you have a positive attitude' 1
Do ycu speak. read and write in
English 0
If you have answered ..Yes". w e
would likę to hear from you.
Drivers license. a plūs.
Call M/VV/F. 9 a m - 4 p m .
847-486-1886.

į darbą ir

išvykti. Kreiptis:
ALLCARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

** ™" T a r i i c l e ^ t a T f i n g , L ^ l T ™" ^
• Kviečiame visus, ieškančius darbo
užsiregistruoti pas mus.
( U ž paslaugą mokėti nereikia.)
Skubiai r e i k a l i n g a s didelės
m a š i n ų g a m y k l o s , esančios
S. VYestern A ve., eksplotacijos
v a d o v a s . Privalo turėti technikinį
išsilavinimą ir patyrimą su
"
projektais. Anglų kalba nebūtina. I
T a i p pat reikalingi p r i i m a m o j o |
sekretoriai (registratoriai)
•
vakariniuose Čikagos
'
priemiesčiuose, o taip pat jūsų 1
I laukia daug gerų darbų pietiniuose!
Čikagos priemiesčiuose.
.
* D a u g i a u i n f o r m a c i j o s gausite, "
1 paskambinę. H a l i n a i tel. 630— |
• 9 2 0 - 0 2 3 8 , e x t 4 4 . Susikalbėsite |
liškai. rusiškai arba lenkiškai. .

Ieškome vaikams auklės
Čikagos priemiesčiuose, kuri
nerūko, moka vairuoti ir
susišneka angliškai.
Tel. 815-922-2876.

Didelė amerikiečių kompanija
ieško dažytojų išorės darbams.
Informacija tel. 847-928-1000.
ext 131 arba 9755 W.
Farragut Rosemont, IL.
Reikalingi dažytoju su patyrimu
Amerikoje.

Pranciškonų vienuolynui
r e i k a l i n g a v i r ė j a . Rašyti.
duodant s a v o adresą ir telefono
numerį- R e v. J o n a s B a c e v i č i u s ,
P.O. B o x 980,
Kennebunkport, M E 04046.

Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
Tel. 8 4 7 - 8 0 8 - 9 1 0 9
vakare n u o 8 - 1 0 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.

MOVING
Ilgametis profesionalus
k r a u s t y m a s Č i k a g o j e ir
į kitas valstijas.
GEDIMINAS
773-925-4331.

Brangūs tautiečiai, būčiau labai
dėkinga, jeigu kas pasiūlytų darbą su
g \ \ e m m u . Galiu globoti senelius,
prižiūrėti vaikus, tvarkyti namus. Man
45 metai. Angliškai ir lenkiukai kalbu
sunkia:. Jūsų pasiūlymų lauksiu tel.
773-585-6195,773-436-4945, Birutė.
4 5 m. dailės mokytoja i e š k o
darbo. Siūlyti įvairius variantus.
Anglų kalba elementari.
Turi vairavimo teises ir ..soc.
secunty". Atsilygins.
Tel. 630-969-0274.

M e d . s e s u o ieško d a r b o su
gyvenimu bet kurioje valstijoje,
ypač Floridoje. Turi geras
rekomendacijas, kalba angliškai.
Gerai atsilygins.
T e l . 773-386-6588.

Įvairus
Padedame žengti pirmuosius
žingsnius Amerikoje.
(Vairavimo teisės,
Soc. Security).
Tel. 630-789-1928.

SIUNTINIAI LAIVU IR A M CJUK0.
PRISTATOME | UETUVĄ, BALTARUSIJĄ
LATVUĄ, ESTIJĄ, RUSUĄ IR UKRAINĄ
8801 S 78 Th AVE. BRIDGEVIEW, IL 60455
Tel: (800)-775-7363, (708)-599-9680
2719 W 71 STR, CHICAGO, U- 60629
Tel: (773)-434-7919, Fa»:(773)-434-7914

S a l o n e „Miražas" kirpėja
S K I R M A N T Ė tvarko plaukus |
vyrams ir moterims. Susitarus, 3
atvyksta į kliento namus. Salono
„Miražas" tel. 7 0 8 - 5 9 8 4 8 0 2 ;
n a m ų teL 708-612-9526.

2346 W 69th Street
Tai.: 773-776-1486

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
AUTOMOaUO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Aukse

S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208 1/2 VVeat 9Sth Street
Tei. (708) 4 2 4 - 8 6 5 4
(773)581-6654

CONSTRUCTIOhJ

Staliaus darbai, rusių, vonių ir
virtuvių [rengimas; priestatai;
keramikos plytelės; "sidings",
"soffits*, "decks". "gutters", plokšti
ir "shingle* stogai; c e m e n t a s ,
dažymas. Turiu darbo draudimą.

Persona! Financial P!anr. fig
Pinančiai Planning for
Smail Business 0wners
i Tax-exempt investments
i iRA/Keogh Plans

•
•
•
•

togių

KIRPĖJA,
'
turinti didelę darbo patirt}, kerpa
vyrus ir moteris, atlieka cheminį
sušukavimą, dažo plaukus.
antakius, blakstienas.
Pagal pageidavimą atvyksta į
kliento namus.
TeL 7 7 3 - 9 1 8 - 0 8 5 1 ;
773-456-6410, R e g i n a .

uždaryta. Antrad. ir trečd. s u 

Dėmesio!
Sąžiningas lietuvis, turintis 5
metų darbo patirti Amerikoje.
daro visus statybos, elektriko,
„plumbing", vonios, virtuvės ir
t.t. darbus. Tel. 773-925-1805.

Vyrų ir moterų kirpėja.
15 metų patyrimas.
Greitas, malonus patarnavimas.
Skambinti Vandai,
tel. 708-422-6558.

Call today for a free. initiai cor.sultation.
Kalbame lietuviškai
American Express
FinancialAdvisorsInc.
('».' l U ' ' "
Member NASD
IDS Life Insurance Company
Jolita Paradnyte 312-542-9632
Vainius Gleveckas 312-542-9611
Financiai Advisors
47 W. PcJk Street
Chicago. FL60130

•I

g~*• For information call LongDistancePost

^kšk.

1-800-449-0445

B r o k e r Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
B U D R A I Č I U I
Bus. 773-767-6655 mob.: 773-25»-33«3
Fax773-767-%lS

IR MĖGĖJAMS

atlkkami cemento, „plumbing" bei
kiti namų remonto darbai.
„Licensed, insured, b o o d e d "
Skambinti Sigitui,
teL 773-767-1929.

Great rates to the ręst of the world - any day, any time

Alexander J. Mockus,
LTD
Realtors

REIKMENYS F O T O G R A F A M S

Pirkdami p a s m u s , daug sutau

Tatai ptftaugas parduodat

ar pertiant namus, butus,
žemas sklypą.Veltui

pysite. Pasinaudokite m ū s ų pa

įkainoju nekilnojamą
turtą. Galiu tarpininkauti

At

liekame v i s u s foto laboratorijos

gaunant finansinę paskolą.

darbus.
Darbo vai.: k a s d i e n 8 v.r.-6 v.v.;
šeštd, 8 v.r.-4

v.p.p.;

O ' F L A H E R T Y REALTORS
A BUILDER8, Ine.
KoinpanfapaMlJOJM užsakymą
•ten naujus namus.
GRAŽINA JONAVIČIENĖ

sekmd.

sikalbėsite lietuviškai.

708-430-1000
708-590-4399

3314W.63St
Tel. 773-776-8998

mob.

<C !99S • ;*« Ųner-car? Errrm taM Cnrporaten

Atliekame visas staliaus ir
smulkaus remonto darbas.
Aukšta darbų kokybė, didelė
praktika JAV. Tikrai žemos darbų
kainos. Tel. 773-254-0759,
mob. 847-525-9275, Žilvinas.

OPENHOUSESUNDAY 1-4 pm
OAKLAVVN
4207-15 W. 95 S t
Condominiums from
lBd.-$59,900; 2 Bd.- $69.900
ANGIE 708-220-0400;
708-456-4040.

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 S t
Tel. 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai

Planuojantiems
nekilnojamą

pirkti
turtų!

nemokamas
seminaras

Kviečiame apetankytf salone

kviesti Gintarą
U S A . FINANCIAL GROUP. LTD.

„STUDIOG'

l<ii:toi\ k. \Tdinti.il MGrt*.lg<* Ufpn.ee

773-585-9500

•;•••-•:•'••.•:'•>:'<•:••:•-••
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No one mat<es 'ound-tnp travei to Lithuania easter and more convenient than SAS.
From Ch'cago. we o'fer daily service to Vilnas with a hassie-free connection via
Stockhoim When you're ready to retum. you'M enjoy same-day travei back to
Chicago through our Copenhagen hub Fmd out what a wor!a of drfference SAS
can make for your next tnp. Just cafl your Travei Agent or SAS at 1-800-221-2350
or vi<if our wet>site at vvvvvv sc.andmavian net.
rinM«
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SK 74?
SK943
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VJ»»H.T

708.839.1000

JHrrfrtty mKitl = ftn*g joairiomš progom*

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS
to Lithuania.

**m

UIOK

\00H

8 0 iKi^CO svečių

Puikus maistas,
geriausi gėrimai,
malonus
aptarnavimas

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Buatnett (708) 42M111
Voks Mail (708) 23*3374
Fax (708) 423-9235
Pager (312) 707-6120
RM 708-423-0443

ASTA T.MIKUNAS
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Išnuomojamas namas su
garažu dviems mašinoms,
59 St. ir Homan.
TeL 773-436-2352;
847-375-1697.

Išnuomojamas
apšildomas 4 kamb.
Tel. 773-434-4543

Vilniaus senamiestyje
įvairiam laikui nuomojamas 1
kambario viešbučiotipobutas
su virtuvės įranga ir
visais patogumais.
Kreiptis teL 516-482-1178.
Išnuomojamas suremontuotas
dviejų kambarių butas
Vilniuje, pačiame miesto centre.
dviems savaitėms ar ilgiau.
Skambinti 1-301-365-5180.
Parduodamas 5 kambarių
(du miegamieji, didelė svetainė, I
darbo kambarys, virtuvė), I
1.130 kv. pėdų ploto butas m I
aukšte Vilniaus centrinėje I
gatvėje, Gedimino prospekte. I
Kaina $119.000. Tel. Vilnioje I
370-86-84166 (Arridas);
.
e-mail: maivaras@takas.lt J

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., C h i c a g o , IL 60636
Tel. 773-581-0500
•
•
•
•
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Ar mėgstate tokti?
Šokiai vyksta
kiekvieną dieną;
ketvirtadieniais ir
sekmadieniais groja
10 imonfy orkestras
(galite pdtitobulinti
šokio meAe - vyksta
pamokos)

Accent
Homefinders

a.

4315 W. 63 rd St, CHICAGO, IL 60629
773-735-3400
4738 W. 103 rd ST., OAK LA WN, IL 60453
708-422-3922
DRAUDIMO AGENTAI
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* Pardavimas
* Surandame
optimaliausią finansavimą

4738 W. 103 rdST
OAK LA VVN, IL 60453
708-422-7900
KELIONIŲ IR ATOSTOGŲ AGENTŪRA
WWWMAZEKA.COM

Kvtoefl Leną.
TeL 630-3234333
Visa, Master Card
•

* Pirkimas

IRoistracua iki brrfetfco

tei (708)485-8135
Burr RJdge (tafta Bobelei)
* Naujausi kirpimai
ir modeliavimas
* Cheminiai sušukavimai
'Dažymai
* Vakarinės šukuosenos
* Malonus aptarnavimas,
patogus mažinu pastatymas
FtiiMiBMufe*ics20%nuciBKb.

Tel.: 630-205-9262
Pager. 773-260-3404
E-mail: anukiMisOusa.com
(vairus nektnojemes turtas:
* Nemokamas įkainavimas
* Nemokama rinkos analizė

1 mieg. butas 67 & Whrpple apyi.
$415 į mėn. + „security"

Mičigano ežero pakrantėje
parduodamas 7 metų senumo
namas. 4 miegamieji, 3.5
vonios, puikiame lietuvių
rajone, Michiana Shores, IN.
Tel. 219-874-1157.

ki£ jToražto
sk
F*miTI
HeJr Care" dirba lietuvė kosSalone „Galerija" kosmetologe Audronė, turinti 25
metologė-manikiūristė Džiną.
metų darbo stažą, daro masažą, veido valymą,
Adreaaa: 4808 VV.83 St,
makiažą, pedikiūrą, pašalina plaukus vašku (,,Wax")
Buftank. Tel. 706-490-0994.
ar elektrolizės būdu. Atvykite: 1027 Burlington Ave.,
Kitame salone —
Dovvners Grove. Tel. 630-512-0200; mob. 630-92616eG5&80tiAwa,THsyPSsK
dirba lietuvė kirpėja Sonata.
7603. Turintiems šį skelbimą, taikoma $10 nuolaida.
U
TeL 700-444-2421.
J
flTrrrTf

Audrius Mikulis
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• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauta
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime
mieste ir priemiesčiuose

708-203-5242

jonaviclus9homa.com

isUUslli
Financial
Advisors

RIMAS LSTANKUS

• Pensininkams nuolaida

M6U

„BUD" BALYS BUDRAITIS

AMBER CONSTMJCTION Co.
Dengiami stogai, kalamas „siding",

(renioJ (Vmin

Mutual Funds
Stocks and Bonds
Insurance and Anruity Products
Pension and Profr. Shanng Plans

(773)1

> Perkame ir parduodame namus

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

planu.

(7MI4S-71M

• Nuosavybių įkainavimas veltui

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui teL 630-774-1025.

„lay-away"

OffC.fTTO)22S-17*1

Jei norite parduoti ar pirkti namus
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai ir
sąžiningai patarnauja nuo 1986 m.
Nuosavybių įkainavimas veltui.

isvc/anif stnus
ri.iikttiv
s i ū k si t-s ir k t
Tel 6 JO K 1 6 7 1 1 4

GREIT PARDUODA
RE/MAX
^REALTORS

DANUTĖ
MAYER

Movint}' Profesionalus
k r . l u s t y m .it Cik.itjojc ir i i /
jos r i b ų P . n u o s u n u '
n.imus p.ir <i.iviimii.

S.Benetis. tel. 630-202-5874;
i
630-241-1912
i

aiis to LITHUAMIA

A personai financia) advisor can help you make the nght decisions with
a wide range of financiai options.

N e w Vision
Bus.: 708-361-0800
VdceM*77>«478»
Fax: 708-361-9618

GE/RCA A T S T O V Y B Ė

r
jss HowTo Get Sound Financial Advice.

mm

MIGUNAS TV

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

STASYS

..rKiR^^s&iSi^i-is* i

PARDAVIMAS IR TAISYMAS'

KLAUDIJUS PUMPUTIS
5 5 m e t ų vyras gali slaugyti
senelius (vyrus), dirbti ūkio
darbus. Turi ir vairuoja
automobilį. Siūlyti ir kitus
darbus. Tel. 708-839-2342,
Algirdas.

-

IUMK('-|M'CV

Atidaryta 7 d i e n a s savaitėje

KAVINĖ

125 iki 175 svečių

RUCE
P25fciSS0 svečių

L i e t u v i š k a d u o n a ir r a g u o l i a i
V e s t u v i n i a i ir ( v a i r ū s t o r t a i
Lietuviškas maistas—"catered"
Siunčiame m ū s ų produktus U P S

tar

350 N . Clark, C h i c a g o , H 60610
M
312-644-7750
K e p y k l o s p r o d u k t a i ir u ž k a n d ž i a i
miesto centre
Savaitgali uždaryta

būti labai atsargiems, duo formaciją apie jūsų tapatybę, ti bendro Vilniaus savivaldy DRAUGAS, 2001 m. birželio 16 d., šeštadienis
bės ir sostinės polirijoa projek
dant kam nors savo asme įspėja FTC.
JAV LB Krašto valdybos
to „Saugus miestas" jaunimo
Naudotasi
medžiaga
iš
įvai
ninės tapatybės informaciją,
Socialinių Reikalų Taryba
rios
spaudos.
nusikalstamumo prevendjos
ypač jSoc. Sec." numerį. Duo
DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
programą.
Vilniaus savival
dant jį, žinokite, kam jis bus
Ruošia: Birutė Jasaitienė ir Aldona Šmulkštienė
dybė ieško partnerių ir kitoms
naudojamas, ar juo bus dali
Su dideliu liūdesiu prisimename visus mums brangius
NAUJA RIEDUČIŲ I R
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
jaunimo
sporto aikštelėms
namasi
su
kuo
nors
kitu,
ar
RIEDLENČIŲ
AIKŠTELĖ
Artimuosius.
Tel. (773) 476-2655; Fax (773) 436-6906
jūs turite pasirinkimą jo ne
Sostinės Pilaitės ir aplinki mieste įrengti. (Elta)
duoti. Jei tampate tapatybes nių seniūnijų jaunimas jau ga
A.tA.
A.TA.
vagystės auka, FTC turi ne li važinėtis naujoje riedučių ir
TAPATYBĖS VAGYSTĖS — BUKIME
mokamą »hotline" 877-438- riedlenčių aikštelėje.
* Lietuvoje b u s siekiama
ERIKA EMILIJA
DOMAS
4338, kuria paskambinus,
ATSARGŪS
Pilaitės vidurines mokyklos p a s i r a š y t i vyriausybės ir
gausite informaciją, ką turite stadiono teritorijoje įrengtos
Vyskupų konferencijos susita
VAIČEKAUSKAITĖANTANAS
Anksčiau, būdavo, pavogus ciją, sako Bureau of Consumer daryti.
naujosios
aikštelės
ilgis
—
90
rimą dėl Bažnyčios nustatyta
piniginę, joje vagys ieškodavo Protection. Pvz., The CongresPaprastai pirmas dalykas
JONUŠIENĖJONUŠAS
tik pinigų ir paprastai, pa sional Record anksčiau iš yra tuojau pranešti „fraud de- metrų, plotis — 20 metrų, tvarka sudarytų santuokų
bendras
plotas
—
1,800
kvad
įtraukimo
į
valstybinę
apskai
siėmę pinigus, piniginę bei spausdindavo kariškus ID nu partments" visų trijų pagrin
PUIDOKIENĖ
dokumentus numesdavo. O merius tų karių, kurie laukia dinių kredito biurų, tai Equi- ratinių metrų. Aikštelėje pa tą. Tai buvo sutarta teisingu
statytas
visas
kompleksas
mo
ministro
Gintauto
Bart
dabar, ypač pastaruoju de pakėlimo į aukštą poziciją. Tai fax, Experian ir Trans Union,
šimtmečiu, pagausėjo tapa buvo jų „Soc. Sec." numeriai ir jog jie galėtų jūsų dokumen įrengimų, kuriuos Pilaitės jau kaus ir kardinolo Audrio Juo
1913-1991.VI.16
1905-1991JL19
tybės pasisavinimas, pasinau jie buvo panaudoti tapatybės tuose pažymėti, kad esate ap nimui dovanojo klubas „Ik zo Bačkio susitikime, kur bu
dojant pavogtais dokumentais, vagystei. Dabar tie numeriai gavimo auka. Taip galite su sas". Pilaitės seniūnijos pa vo aptartas naujojo Civilinio
Gimė Lietuvoje, RenavoGimė Lietuvoje, Paši
o paskiau j a u pavagiant yra sutrumpinti ir vagys jais laikyti vagis nuo atidarymo augliai, kurių kartais čia susi kodekso 3.304 straipsnio įgy
je, Mažeikių apskrityje.
lės kaime, Mažeikių
renka iki šimto, aikštele nau vendinimas. Šis straipsnis nu
žmonių pinigus ir jais naudo nebegali naudotis.
naujų sąskaitų jūsų vardu.
Gyveno
Vokietijoje,
Len
apskrityje. Gyveno
dojasi nemokamai, kaip ir iš mato, kad civilinės metrikaci
jantis. Specialistai sako, kad
Jei vagis turi kurio asmens
Kitas dalykas yra tuojau aplinkinių seniūnijų atvyks jos įstaigai turi būti praneša
kijoje, JAV (Omahoje).
Vokietijoje, Lenkijoje,
kiekvienais metais JAV-ėse JSOC. Sec." numerį ir jo gimi pranešti visiems, kur turite
tantys
paaugliai.
ma
apie
santuokos
sudarymą
Mirė
Australijoje,
kur
28 metus JAV. Mirė
įvyksta 700,000 tokių tapa mo datą, jis gali per internetą sąskaitas, kredito kortelių
Artimiausiu
metu
naujojoje
pagal
Bažnyčios
kanonus
per
iSgyveno 17 metų. Pelenai
Omahoje. Buvo Lie
tybės vagysčių. FBI tai vadina prašyti kreditų ir gauti jų bendrovėms, dujų, elektros,
greičiausiai augančiu nusikal nemažai per trumpą laiką. O vandens tiekėjams, krautu aikštelėje ketinama surengti 10 dienų. Jei per nustatytą
pervežti i JAV. Velionė
tuvos kariuomenės ka
Vilniaus miesto riedučių ir laiką pranešimas nepateikia
timu šalyje. O pagal Federal kai toks vagis'jau turi kredito vėms, bankams ir t.t.
Erika Emilija yra sesuo
pelmeisteris - kompo
riedlenčių čempionatą.
mas, santuoka laikoma suda
Trade Commission, Čikaga, kortelių, jis tada gali pirkti
Trečias dalykas, užpildyti
Ellos
Dargis-Ruhlicke,
zitorius. Velionis buvo
Ši riedučių ir riedlenčių ryta nuo tos dienos, kai ji buvo
tuoj po New Yorko, buvo 2000 per internetą ir trumpu laiku policijoje pranešimą apie tokią
gyvenančios
Vokietijoje,
brolis a.a. Broniaus,
aikštelė įrengta pagal ba įtraukta į apskaitą civilinės
metais sulaukusi daugiausia prisipirkti daug apvogtojo vagystę.
landžio
mėnesį
pradėto
vykdy
Hamburge
ir
sesuo
a.a.
Elmirusio 1976 m., a.a.
metrikacijos
įstaigoje.
(BNS>
nusiskundimų tokiomis va sąskaiton. Kol kas dar nėra
Kur yra veiksmas, ten yra
mos
Buivydienės
bei
a.a.
Zenono,
mirusio 1986
gystėmis. Pagal įvykdytus nu garantuotų būdų, kaip iš atoveiksmis. Augant tapaty
Trudes Glaubentienės.
m., a.a. Juozo, mirusio
sikaltimus, buvo atvejų, kad vengti tokių vagysčių, bet yra bės vagystėms, atsiranda nau
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ M B T O M Ų
vagys, sužinoję jSoc. Sec." nu būdų, kurių gali imtis kiekvie jų apsisaugojimo galimybių.
1945 m.
merį ir žmogaus gimimo datą nas, kad galimai daugiau Pvz., Travelers Insurance, Ci
Turi laidotuvių patalpas visose Čikagos miesto
(ir be nuotraukos), gauna kito sumažintų riziką būti au tigroup skyrius ir Chubb
A-tA.
A.tA.
apylinkėse ir priemiesčiuose
(apvogto asmens) vardu vaira ka. Įvairių pasiūlymų tuo Group Insurance Cos. teikia
24 vai.
vimo teises, paskiau kreipiasi klausimu galima rasti kom apdraudas, kurios padengia
KAZIMIERAS
VALERIJA
su jomis į kredito bankelį, ar piuteryje,
FTC puslapyje išlaidas, kol žmogus atsigauna
banką, pasiima paskolą ir su www.consumer.gov/id theftV ir nuo tapatybės vagystes.
PUIDOKAS
SALIAMONATTĖja perka automobilį išsimo- Privacy Rights Clearinghouse
FUNERAL DIRECTORS
Internete irgi yra įstaigų,
kėjimui. To neužtenka, vagys puslapyje www.privacyrights.org kaip Intersections Inc., ProBUTKUS
Direcfcts of EudeHds Furorai Home (EST1906)
išima, kiek tik gali daugiau pi
Daugeliu atvejų vagys vis miseMark ir Privista, kurios
GERALD F. DAIMID
nigų iš apvogtojo banko dėlto naudojasi dar „žema siūlo savo patarnavimus, ga
1919-1991.VI.28
1927-1991JL15
sąskaitų, perkasi daug prekių technika" rasti reikiamus nu linčius įspėti klientus apie ga
4330 So. California
10727 S. PutaeM Rd.
jo kredito kortele ir 1.1. O kada merius — pavogti piniginę, limas suktybes. Bet ir čia rei
5948 S. Archer Ave.
Gimė Lietuvoje, Kre
Gimė JJetuvoje.Gyveno
toks vagis būna pagautas, laišką, ieško šiukšlių dėžėse. kia būti atsargiam, ir gerai
5200W. 9 5 S t .
9900 W. 143 St.
kenavoje. Gyveno Vo
Vokietijoje ir JAV, New
dideli nuostoliai jau padaryti, O apsisaugojimas nuo to yra pasitikrinti, renkantis „fraud
OakLawn.IL
Orland Park, I L
kietijoje,
Australijoje.
Jersey
apylinkėje. Ve
nors apvogtasis ir, nieko ne paprastas — sudraskyti per alert service", kad ir vėl nepa
12401 8 . A r c h e r Ave,
Palaidotas Adelaidėje.
lionė buvo dukra a.a.
delsdamas, padarė viską, kas paštą gautus ar kitus doku tektumėte į apgavimų tankas,
(A D e r b y Rd.)
Velionis buvo brolis
Emos Vaičekauskaitės ir
tokiais atvejais reikalinga mentus — raštus, prieš juos nes ir apgavikai sukuria suk
ALLPHONES
padaryti: pranešė apie pavog išmetant. Taip pat patariama tų patarnavimų, kad gautų in
a.a.
Jono,
a.a.
Vinco
ir
a.a. Felikso Saliamono,
1-778-523-0440
tus•_diojufmentus, sustabdė
a.a. dr. agronomės Ade
žmona a.a. Roberto But
savo čekių sąskaitą, pranešė
lės iš Dotnuvos.
kaus, mirusio 1989 m.
kredito kortelių bendravimus,
užpildė policijoje pranešimą.
Šv. Mišios už jų sielas bus aukojamos sekmadieni, 2001
Nukentėjusysis praleido dau
m. birželio 17 d., 9 vai. ryto Palaimintojo Jurgio
gybę valandų ir turėjo išlaidų,
kol viską sutvarkė. Pagal PriMatulaičio misijos bažnyčioje, Lemont, IL.
vacy Rights Clearinghouse ir
Prašome gimines ir draugus mūsų Artimuosius prisiminti
California Public Interest Re
savo maldose.
search Group, kad žmonės,
kurių dokumentai buvo pa
Regfaia — teima. 1
vogti ir jų tapatybės pasisa
vintos, vidutiniai praleido 175
valandas ir prarado 808 dol.
savų pinigų, kol viską su
Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ
tvarkė. Nors už pavogtąsias
sumas žmonės, kurie apie tai
laiku pranešė visiems, nebuvo
atsakingi.
Šio pobūdžio nusikaltimai —
tapatybės pasisavinimas pavo
gus dokumentus, nuo 1990 m.
HICKORY taus, 9236 s. ROBERTS ROAD
labai išplito, nors ir imamasi
įvairių apsaugos priemonių,
MARQUETTE PARK, 6541 S. KEDZDE AVE.
pvz., The Federal Deposit In
ORLAND PARK, 9900 W. 143 St.
surance ~ Corp. gegužės 9 d.
išleido nurodymus bankams,
ALLPHONES
kaip geriau apsisaugoti nuo
tapatybės vagysčių. Tą pačią
1-708-430-5700
dieną JAV senatoriai D. Feistei (D. California) ir J. Gregg
(R.N.H.) pasiūlė įstatymą, ku
ris suvaržytų viešą parodymą
JSOC. Sec." numerių (pvz., ant
vairavimo leidimų). „Soc. Sec."
numeriai yra pagrindinis ta
BRIOHTON PARK 4330 8. CALIFORNIA
patybės įrodymas JAV-ėse.
MARQUETTE PARK 3633 W. 71 ST.
Vietinės policijos įstaigos sten
CICERO 5340 W. 36 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (* DERBY RD.)
giasi informuoti žmones apie
EVERGREEN PARK, 3939 W. 87 ST.
šią didelę problemą — tapa
TTNLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.
Kai siunčiate pinigus per Wcstem Union, galite galės saugiai atsiimti pinigus 180-tyje Salių ir
tybės vagystę.
ALLPHONES
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą
82 tūkstančiuose vietų, tarp j ų ir Lietuvoje. Kaip
Kodėl šie nusikaltimai taip
CHICAGO 1-773-476-3343
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, j ū s
paplito paskutinį dešimtmetį,
NATIONWIDB TOLL FREE ( M a o k u u i ) T«L 1-300 —i 7600
yra keletas atsakymų. Pir
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias galite pasitikėti VVestem Union. Taigi siųsdami
miausia, Šiais laikais yra labai
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per
lengva gauti kredito kortelę.
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji VVestem Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai.
Pereitais metais žmonėms
JAV buvo išsiuntinėta net vie
JAV ir Kanadoje, teiraukitės
nuolika milijardų pasiūlymų
SEUVKES AVAILABLE AT OTH»
gauti kredito kortelę. Ir tokie
CHICAGO AND SUMJRSAN LOCATIONS
*
pasiūlos laiškai, jei jie paten
ka į vagių rankas, gali būti
CICERO, 5646 W. 36 Street
www.wMtsfnunion.cofn
išnaudojami adresato nenau
\
WESTCHESTER, 10601 W. CERMAK
dai. Kitas faktorius, kuris pa
lengvina vagims pavogti ta
CHICAGO, 6866 W. ROOSEVELT Rd.
VVESTERN
MONEY
patybę, yra internetas. Suk
ALLPHONES
UNION
TRANSFIiR
čiai randa būdų iš internete
1
Greičiausias pinigą persiuntimas visame pasaaiyj* *
surinkti reikalingą informa
1-706-452-5245

GAIDAS

-

DAIMID

1

6

Siųsdami per VVestem Union , jūs tarsi įteikiate
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

PETKUS & SON

FUNERAL DIRECTORS

VANCE FUNERAL HOME
FUNERAL DIRECTORS

1-800-325-6000

DRAUGAS, 2001 m. birželio 16 d., šeštadienis
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,
ČIKAGOJE —, JtO-KO-KO" ANSAMBLIS
Omahos vaikų choro „Bei
Canto" (Nebraska) kvietimu j
Ameriką atvyksta Šiaulių vai
kų ansamblis „Ro-ko-ko". Dai
nininkai koncertuos Omahoje,
Kanzas City, o taip pat ir Či
kagoje, Pittsburghe, Buffalo ir
kt.
Šiaulių miesto Kultūros
centro vaikų vokalo studija
,,Ro-ko-ko", kurią šiuo metu
lanko apie 60 vaikų nuo 4 iki
16 metų, jau atšventė 15-ąjį
gimtadienį. Studijos auklėti
niai yra mokomi ne tik profe
sionalaus vokalo pagrindų, bet
ir solfedžio, muzikos teorijos,
improvizacijos.
Pagrindinis
studijos principas - atskleisti
vaiko individualumą, lavinti
kūrybiškumą, remiantis ge
riausiomis muzikinio lavinimo
metodikomis.
„Ro-ko-ko" dainininkai kas
met aktyviai dalyvauja Lietu
voje vykstančiuose vaikų ren
giniuose, festivaliuose, kon
kursuose ir koncertuose - fes
tivalyje „Laumės juosta", Lie
tuvos TV dainų konkurse
„Šypsena", LTV konkurse
„Dainų dainelė" ir tampa jų
laureatais bei prizininkais.
Vaikų vokalo studija „Roko-ko" taip pat dalyvavo džia
zo festivalyje „Baby Jazz" ir
„Babies Sing Jazz" renginiuo
se, du kartus atstovavo Lietu
vai tarptautiniame Latvijos
TV vaikų muzikos festivalyje
„Sunbeam". Studijos solistė
Indrė Zaleskytė (Indrė) šiame
festivalyje laimėjo Didįjį prizą
už geriausią vokalą. 1999 m.

kolektyvas su dideliu pasiseki
mu koncertavo Suomijoje Bal
tijos šalių chorų festivalyje
„Vaasa'99".
Šiuo metu „Ro-ko-ko" yra
laikomas vienu populiariausių
ir perspektyviausių vaikų po
puliariosios muzikos ansamb
lių Lietuvoje, I valstybiniame
vaikų pop muzikos konkurse
„Pop kopėčios 2000" „Ro-koko" iškovojo Grand Prix ir I
vietą už dainą apie Vilnių.
Studijos solistė Indrei Zaleskytei 1999 metais LTV festi
valyje „Laumės juosta" buvo
suteiktas „Metų solistės" var
das. Tais pačiais metais Ta
line vykusiame tarptautinia
me muzikos konkurse „Applaus" Indrė gavo specialų
Maskvos Ostankino TV prizą
- pakvietimą dalyvauti Ostan
kino TV konkurse „Rytinė
žvaigždė". 2001 m. Indrė su
savo kūrybos daina ,,Fly With
Me" sėkmingai debiutavo di
džiojoje scenoje - Eurovizijos
dainų konkurso nacionalinia
me ture.
Per 15 studijos gyvavimo
metų „Ro-ko-ko" surengė dau
giau kaip 400 koncertų, išleido
3 albumus.
Studijos meno vadovė ir įkū
rėja, o taip pat ir beveik visų
„Ro-ko-ko" atliekamų dainų
autorė - Rasa Kauneckaitė.
1986 m. ji baigė Lietuvos
Valstybinės
konservatorijos
estradinės muzikos katedros
džiazo fortepijono specialybę,
o 2000 m. - Sank Peterburgo
Kultūros instituto menų fa

f

kulteto estradinio - džiazinio
vokalo stažuotę. 1999 m. Rasa
Kauneckaitė buvo apdovanota
I premija už dainą „Žąsinas"
Lietuvos liaudies kultūros
centro surengtame geriausios
chorinės dainos
konkurse
,,XXI amžiaus chorinė muzi
ka".
Šis jau nusipelnęs vaikų an
samblis į Čikagą atskris birže
lio 28 d., jais čia rūpinsis
„Saulutė", Lietuvos Vaikų glo
bos būrelis.
Pirmasis ,,Ro-ko-ko" koncer
tas įvyks birželio 29 d., penk
tadienį, 7 val.v. Libertyville
Civic Center, 135 W. Church
St., Libertyville, IL. Pirmą
kartą vykstantiems į šią vieto
vę, norime priminti, kad va
žiuodami IL-94 greitkeliu į
šiaurę (iš Čikagos pietų ar
miesto centro), ieškokite išva
žiavimo IL-176 link Rockland
Rd. Pasukite į dešinę priva
žiavę E Park Ave/IL-176, po to
vėl pasukite į dešinę privažia
vę IL-21 ir į kairę privažiavę
W. Church St.
Birželio 30 d., šeštadienį, 6
val.v. vaikai dainuos Pasaulio
lietuvių centre, Lietuvių fondo
salėje.
Liepos 1 d., sekmadienį, 10
val.r. „Ro-ko-ko" giedos per
Mišias Brighton Parko Švč. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje, o,po Mišių surengs
koncertą parapijos mokyklos
salėje. Visi bilietai bus par
duodami prieš koncertus.
Iš šių trijų koncertų išsirin
kite nors vieną, ir išgirskite,
kaip dainuoja nepriklausomos
Lietuvos jaunimas. Ansamblio
dainavimo jau dabar galite pa
siklausyti per „Margučio" ra
diją, kuris
transliuojamas
1450 AM bangomis per WCEV
stotį nuo 8 val.v. (išskyrus
šeštadienį ir sekmadienį).
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Kokie gražūs ir linksmi Lietuvos vaikai - o, be to, jie ir puikiai dainuoja! Šiaulių „Ro-ko-ko" ansamblio daininin
kai Čikagoje ir jos apylinkėse koncertuos birželio 29, 30 ir liepos 1 d Atvykite pasiklausyti'

DRAUGO FONDAS
4545 W E S T 63rd S T R E E T
C H I C A G O , IL 60629
T E L . : 773-585-9500

PAVASARIO VAJŲ BEBAIGIANT
Rodos dar taip neseniai jiems „Draugo* skaitytojams,
„Draugo" sode lakstė pasku kad jie atliko pareigą, iš
tinės kovo mėnesio snaigės ir laikydami lietuvišką spaudarbštieji Draugo fondo talki dintą žodį už Lietuvos ribų.
ninkai adresavo, grupavo DF
Šių metų DF pavasario va
pavasario vajaus
laiškus. jus fondo, investavimus pa
Šiandien sodo medžiais jau pildė tik 20,000 dolerių, kai
šokinėja karsta vidurio birže pernai metų pavasario vajus
lio saulė ir visus kviečia į atnešė 107,000 dolerių ir
gamtą, į keliones vasaros atos užbaigė pirmąjį milįjoną. Di
togoms.
delė padėka priklauso visiems
Lėtai praėjo 2001 m. DF aukotojams.
pavasario vajaus mėnesiai.
U i lango sklindantis liepų
Letai plaukė vajaus laiškų at žiedų kvapas visus kviečia va
karpos su čekiais į Draugo saros atostogoms. Visiems lin
fondo raštinę. Pažvelgus į va kime jas smagiai, maloniai,
jaus laiškus atsiliepusiųjų turiningai praleisti. Vėl visi
sąrašus, daugiausia matome susitiksime 2001 m'. DF ru
tas pačias pavardes ir vardus, dens vajui atėjus, kad toliau
kurie pasirodydavo ankstes tęstųsi labai svarbus Draugo
niuose DF vajuose. Jie užpildė fondo auginimas iki dviejų
ir dvi garbės narių bronzos milijonų dolerių. Draugo fondo
lentas, kuriomis
puošiasi raštinė veiks per visą vasarą.
„Draugo" administracijos pa Narių ir rėmėjų įnašai bus
talpos. Dalis DF garbes narių mielai laukiami.
jau iškeliavę į Amžinybę, ta
Pavasario vajaus inaiai
čiau jų šviesus atminimas, jų
vardai skelbs ateinančioms
Su 200 dolerių:
mūsų kartoms, kitiems nau
Nųolė Nelson, iš viso 750

dol., Chicago, IL.
Su 200 dolerių:
Dr. Vytautas ir Danutė Bie
liauskai, garbės nariai, iš viso
2,050 dol., Cincinnati, Ohio.
Su 100 dolerių:
Dr. Kazys ir Marija Ambra
zaičiai, garbės nariai, iš viso
2,500 dol., Chesterton, IN
Dr. Petras Jokubka, garbes
narys, iš viso 1,700 dol., St.
Pete Beach, FL.
Dr. Romualdas ir Gražina
Kriaučiūnai, garbės nariai,
iš viso 2,500 dol., Lansing, MI.
Vytas Šuopys, iš viso 900
dol., Melrose Park, IL.
Gražina Burbulys, a.a. kap.
Br. Krištopaičio atminimui, iš
viso 411 dol., Elmhurst, IL.
Su 50 doleriu:
Audronė Gaižiūnas, iš viso
250 dol., Belvidere, IL.
Ilona ir Petras Dapkai, iš
viso 850 dol., Chicago, IL.
Petras Vėbra, iš viso 405
dol., Chicago, IL.
Balys ir Elena Kondratai, iš
viso 725 dol., Quaker Hill, CT.
Su 25 doleriais:
Danutė Balchas, iš viso 225
dol., Cerritos, CA.
Su 10 doleriu:
„Ahvays with Flowers" —
Irena Karalienė, iš viso 10 dol.
Justice, IL.
Visiems nuoširdžiai dėkoja
me.
Fondo iždininkas

Mieli skaitytojai, išsiuntė- g:
me jums laimėjimų knygeles
su 11 bilietų, kurie bus lošia
ADVOKATAS
mi per „Draugo" metinį pokylį
A r gali mūsų lietuviškas stalas apseiti be m a i s t o
CINTARAS P. ČEPiNAS
rugsėjo 30 d., ir vėl tikimės jū
p r o d u k t ų iš L i e t u v o s !
6436 BfhSMfci Rd., Chicago. IL 60629
sų dosnios paramos. Bilietai
Švieži, natūralūs ir skanūs grybai, konservuotų daržovių bei grybų
TeL 773-582-4500
mišraines, salotos bei padažai, šokoladiniai saldainiai iš Lietuvos
po vieną dolerį- Iš jūsų lauktu
parduodami Čikagoje bei jos priemiesčių parduotuvėse:
Valandas
pagal
susitarimą
me bent dešimties dolerių au
kos. Norime jums priminti,
Sunset Foods, Garden Fresh ir Fresh Farms ir Butera, taip pat
ADVOKATAS
Čikagoje — Lithuanian Plaza Bakery and Deli. Racine Bakery. Talman
kad norėdami išlošti, būtinai
Vytenis Lietuvninkas
Delicatessen. Baltic Bakery, Harves Time Foods. The Produce Center.
turite užpildyti kairiąją kny
VVindy City Produce Mart. GilMart. Ukrainian Village Grocenes.
4536
W.
63
Street
gelės pusę - bilietėliuose įra
Gene's Sausage Shop and Deli. Joe and Frank's. Three Sisters. Ted's
Chicago,
IL
60629
šyti savo vardą, adresą ir tele
Fruit Markei. Happy Foods. Globus. Hąppy Food Spot. Leonardo's
(Skėriai gatves nuo .Draugo")
Mini Mart; Lemonte — Chipain's and Totura's Finer Foods, AWL
foną. Kad nebūtų jokių neaiš
TeL 773-184-0100.
European Deli; Palos Park — Frangella Italian lmports; Darien —
kumų, užpildykite ne tik pir
TeL 680-257-0900, Lemont, IL
Brookhaven Foods; Evergreen Park — A-J Meats; Benvyn —
mąjį bilietėlį, bet ir visus ki
Berwyn Foods, Berwyn Fruit and Vegetable Market. Long Grove —
tus, o dešiniąją, ilgesniąją
Amberland Artisants; Lake Zurich — Natūrai Foods. Palatine —
Advokatas
Eurofresh;
Mt Prospect — Sun Harvest; Des Plaines — Greenwood
knygelės pusę atplėškite ir pa
Jonas Gibaitis
Fruit Market; Morton Grove — Produce VVorld; Skokie — Village
silikite sau. Kairiąją knygelės
Civilines ir
Place, European Style Deli. Market Place on Oakton; Buffalo Grove —
pusę ir savo auką atsiųskite
kriminalines bylos
Inter Deli; SchUler Park — BB's Produce and Meat; Mundelein —
mums. Pašvęskite šiam reika
ALEF Sausage and Deli; Lincolnwood — Lincolnvvood Produce;
8847 8. Kedaie Avenue
VVood Dale — Georgetown Foods and Helen's Delicatessen; YVheeling
lui keletą minučių, ir tuomet
Chleago, IL 80888
— Garden Fresh; Bloomingdale — Springbrook Market: Melrose Park —
neteks apgailestauti, kai per
TeL 773-776-8700
Caputo Foods; Hinsdale — Wild Oats Market; Niles — Alpine Dellicatessen.
E-maiL Gibaitis0aoLcom
laimikių traukimą paaiškės,
Ariington Heights — Valh Produce ir kt.
jog laimingasis bilietas - be jo
Toflfrec34 hr. 888-776-6742
Maisto produktai taip pat parduodami
kio vardo ir pavardės. Kaip vi
Darbo vai. nuo 8 vJ . iki 5 v.v.
Bostone (Viltis — Gintaras Karosas), Los Angeles (Areex — Algis
Gulbinas), Seattle, Milwaukee, Detroit, Cleveland, New York,
suomet tikimės jūsų paramos
Sestad 8 v.r. iki 1 v.p p.
Denver, San Francisco, Los Angeles, Atlantoje, Indianapolyje,
ir bilietėlių grąžinimo lauksi
Miami.
NEMUŠA GKDRIU8 PENCTLA
me iki rugsėjo 15 d. Norime,
Jei norėtumėte nusipirkti lietuviško maisto šalia jūsų esančiose
Aitomsy t t U w
kad laimėtumėte! Laimikių
Member Jederal Trial Bar
parduotuvėse, paskambinkite mums ir mes
Parmsr Asst. Statas Attorney,
prizai - 500, 300, 250, 200,
pristatysime produktus į jūsų siūlomas parduotuves.
DaPage Coanly
150 ir 100 dol. Traukiant lai
Criminsl, Family and Civil Law
Mūsų telefonas: 847-327-9000.
Hours br Appoitmsnt
mikius, nebūtina dalyvauti,
t Sooth Van Borto
Food Depot International
Betarta.
UUnoU
S0610
tačiau į „Draugo" pokylį visus
Aasociate ofSces in Clarendoo Hilla,
labai kviečiame! Jei teisingai
RoUing afsadows and Chicago
l01dTbwnArea)
užpildysite savo tikslų vardą,
Bat
A L W A Y S W I T H FLOVVERS!
adresą ir telefoną, prizas jus
* Skintos ir vazoninės gėlės
•DĖMESIO! VIDEO APA
tikrai pasieks.
Vygaudas U&ackas, Lietu RATŲ SAVININKAI! Norė
* Vainikai, krepšeliai
&*vos ambasadorius JAV, daly dami tikrai kokybiškai išversti
* Vestuvinės ir proginės puokštės
^
vaus birželio įvykių minėjime, video įrašus iš Lietuvoje nau
* Pristatome Čikagoje ir priemiesčiuose bei
vyksiančiame birželio 17 d., dojamos PAL sistemos į ameriLietuvoje
sekmadienį, po 10:30 vai. r. kietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
šv. Mišių Pasaulio lietuvių kreipkitės į INTER-VIDEO
Tel. 1-708-594-6604
3533 S. Archer Ave., Chi
centre, Lemonte.
8015 W. 79 St., Justice, IL, 60458
J o n i n ė s su Amerikos lie cago, IL 60629. TeL 773-927tuviu televizya vyks birželio 9091. Sav. Petras Bernotas.
• BALTIC MONUMENTS,
• Ponia i i Čikagos, ne
24 d., sekmadienį, nuo 12 vai.
1108
Amber Drive, Lemont, IL,
•
Almos
fondas
norinti
skelbti
savo
vardo,
iki 8 val.v. Pasaulio lietuvių
60439.
Prie pat PL Centro. TeL
aukoja
Lietuvos
našlaičiams
A . a . V y t a u t o Kavecko
centro
sodelyje,
Lemonte
630-243-8446.
Leonidą ir Gedi
$30;
Lietuvos
Vyčių
kuopa
(14911 127 St., Lemont). Jūsų atminimą pagerbdamos, aukoja
minas
Kazėnai.
Pageidaujant
Nr.46,
Herrick
Center,
PA,
laukia: Joninių tradicijos ir Lietuvos vaikams per Almos
atvykstame
į
namus.
globoja
vieną
našlaitį
Lietuvoje.
linksmybės, koncertas, šokiai fondą: $50 žmona Nijolė Kair žaidimai, loterija, .„mamos veckienė ir $10 Sofija Plenienė. Pratęsdami paramą kitiems
• P r i e š užsisakydami
metams, atsiuntė $150. Al
cepelinai", šašlykai ir balan Iš viso $60.
paminklą
aplankykite St.
Almos ir Lietuvos vaikų fonsas ir Bronė Nakai, Chipley, Casimir Memorialą, 3914 W.
dėliai, siurprizai Jonams ir
Janinoms bei dar daug kitų vardu reiškiame užuojautą FL, taip pat globoja vaiką ir l l l t h St. Turime didelį pasi
staigmenų. Praleiskime il velionio artimiesiems, o auko atsiuntė jo globai $150. Edward rinkimą: matysite granito spal
giausią vasaros dieną kartu, tojams dėkojame! Aukos nu Marshall, Yardley, PA, globoja vą, dydį ir t.t. Gaminame pa
linksmame, lietuviškame bū rašomos nuo mokesčių. Tax ID du vaikus Lietuvoje. Vieno minklus mūsų dirbtuvėje pagal
36-4124191. Čekius rašyti vaiko paramą pratęsdamas, jūsų pageidavimą, brėžinius.
ryje!
Birželio 22 d., penktadie „Lithuanian Orphan Care", atsiuntė $150. Lietuvos vaikų Prieš pastatant paminklą, ga
ni, 2 vai. p. p. Bočių menėje, pažymint, kad skirta Almos vardu dėkojame visiems ge lėsite apžiūrėti ir įsitikinti, kad
Lemonte, kalbės Raimonda fondai. Siusti: 2711 West 71 riesiems Amerikos lietuviams jis padarytas, kaip jau buvo
už jų dosnumą! Visos aukos
Ladavičienė. Jos pasakojimo St., Chicago, IL 60629.
nurašomos nuo mokesčių. Tax jūsų pageidauta. Sav. Lilija ir
tema - „Visiems besidomin
Vilimas Nelsonai. TeL 773• „Saulutė", Lietuvos vai I.D. 36-412-4191. „Lietuvos
tiems savo sveikata ir išvaiz
233-6335.
da". R. Ladavičienė yra pran kų globos būrelis, dėkoja už Našlaičiu globos" komitetas,
• Namams pirkti pasko
cūzų laboratorijos „AR-KA- aukas padėti našlaičiams, be 2711 West 71 Str„ Chicago, IL
los duodamos mažais mėnesi
FARMA" atstovė. Tie, kurie globiams vaikams, vaikams su 60629.
klausėsi jos paskaitos birželio negalia, daugiavaikėms šei
• Automobilio, namu ir niais įmokėjimais ir prieina
6 d. „Seklyčioje", buvo paten moms bei studentams Lietu l i g o s draudimas atvyku mais nuošimčiais. Kreipkitės į
kinti, išgirdę daug naudingų voje. Aukojo: Lina Marūnas siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. Mutual Federal S a v i n g s ,
patarimų. Tad nepraleiskime (Mechanicsburg, PA) atsiuntė 5 Kreipkitės pas A.Lauraitį, A. & 2212 West Cermak Road.
progos pasiklausyti sveikatin dėžes rūbų, Rita Ivanauskaitė L. Insurance Agency, 9439 S. Tel. (773) 847*7747.
gumo paskaitos. Visus malo $10, Vytautas ir Gražina Ka Kedzie Ave., Evergreen Pk.,
• 27 centai skambinant \
niai kviečia LB Lemonto apy mantai $100; kun. Algirdas IL 60805-2325. Tel. 708-422Lietuvą,
SUS cnt JAV, 24 vai.
Paliokas
$100:
anoniminiai
linkės socialinių reikalų sky
3455.
per
parą,
7 dienas per savai
$300;
Donatas
Tijūnėlis
$600
rius.
mergaitės paramai; 14-mečio
• „PENSININKO" žurna tę, 6 sekundžių intervalai.
Vyresniųjų lietuviu cent
menininko-invalido Edmo iš lą, kurį leidžia JAV LB Soc. Jokių mėnesinių mokesčių.
re „Seklyčioje" birželio 20
laikymui Marytė Ruzgienė $25, Reikalų Taryba, red. Karolis Tikslus apskaičiavimas. Koky
d., trečiadienį, 2 val.p.p. pa
Nijolė Užubalienė $20, Ona Milkovaitis, galima užsipre biškiausias ryšys. Paslauga be
minėsime Tėvo dieną. Kalbės
Aldona Vaitienė tema „Mūsų Abromaitienė $50, Zita Dap numeruoti adresu: 2711 W. 71 apgaulės. Kreipkitės vakarais
tėvelis". Meninę programos kienė $20. Labai ačiū! „Sau St., Chicago, IL 60629, tel. lietuviškai į TRANSPOINT
dalį atliks vyresniųjų pajėgos. lute", 419 Weidner Rd., Buf 773-476-2655. Prenumerata atstovą su 8 metų patirtimi
Visus maloniai kviečiame da falo Grove, DL, 60089. TeL 847- metams: JAV-bėse, $15, kitur tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
lyvauti, nepalikite namuose 537-7949. Tel. su atsakovu $26. Išeina 8 kartus per metus. 708-3864)556. TRANSPOINT
tėvelių, senelių ir prosenelių. arba faksu 847-641-3702. Taz Tai vertinga dovana (vairiomis — patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!
progomis.
Padraugausime, papietausime ID*36-3003339.
ir linksmai praleisime trečia
•A.a. M i k o Česo atmi
dienio popietę. Atvykite!
nimui, jo žmona Gerda Česienė
„Romantika" — ne per
anksti pasižymėti kalendorių,
kad sekmadienį, rugsėjo 16 d.,
3 vai. p.p. Jaunimo centre
vyks estradinių dainų (nuo A.
Sabaniausko iki šių laikų)
koncertas. Atliks solistai Gin
tarė Skėrytė, Vytautas Juozapaitis, Dainius Puišys ir pia
nistas Povilas Jaraminas.
Siekdamas paremti Lietuvos
benamius koncertą rengia
Dieviško Kryžiaus fondas. No
rintiems daugiau informacijos
ar norintiems savo apylinkėje
suruošti i į koncertą siūlome
kreiptis į Indrę Trjunėlienę,
419 Weidner Rd., Buffalo
Grove, IL 60089; tel. 847-5377949, e-paitas
DONATASTOAOL.COM

atsiuntė „Saulutei", Lietuvos
vaikų globos būreliui $966,
kuriuos suaukojo: A.M.Karaliai, Ž. Zaparackas, R.R. Griškeliai, T.A. Kazlauskai, G.K.
Latožai, V. Mikaitis, J.J. Naliai,
G.V. Lendraičiai, R.J. Slivinskai, B.A. Augaiciai, J.M. Carroll, B.K. Pumpučiai, A. Vanagūnai, H.C. Rukuižai,
J.Hauptman, V. Girdvainis,
A.V. Rimeikai, T.R. Stloukal,
J.P. Bielskai, V.V. Šauliai,
M.M. Rauer, V.R. Kazlauskai,
L.W. Hofmanai, Celia Bardolph, Hme. Houdek, M.D.
Roberto. „Saulutė" dėkoja už
aukas ir reilkia nuoširdžią
užuojautą Gerdai Česienei, jų
vaikams ir anūkams bei ki
tiems artimiesiems.

T * . 630-2S7-802S
Atidaromas naujas restoranas ir svetainė.
Profesionali Šefė Dalia pateiks unikalius
amerikietiškus ir europietiškus valgius, kurių tarpe bus
ir lietuviški patiekalai. Lietuviai galės gardžiuotis tikrais
tarkių cepelinais trefiiadtonlals, o kugeliu su lietuviška
dešra ir kopūstais —penMadtonUt. Koldūnai bus
patiekiami per pietus ir vakariene kasdien.
ffvvmNTnO MammrmjU \

ATIDARYMĄ
2001 m. tikUto 16 d , JaJtaJant S v.p.p.
Restorano valandos:
pietos 11:45 —2 v.p.p.
vakarienė 4 — 9 v.v.
nsfuRa ir rėvas HSrnoeoaj
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